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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ROBOTY POMIAROWE
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
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ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PRZEPUST
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ROBOTY BETONOWE
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PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE
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KRAWĘŻNIKI BETONOWE
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OST - 00
WYMAGANIA OGÓLNE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót dla Inwestycji:
BUDOWA:
PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3248P W M. GLINY
Numer kodu CPV i nazwa:

5240000-1 „Budowa obiektów inżynierii wodnej”.
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Inwestorem inwestycji jest :
GMINA RYCHWAŁ
PLAC WOLNOŚCI 16, 62-570 RYCHWAŁ
Zleceniodawcą dokumentacji jest :
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KONINIE
UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 20d, 62-500 KONIN
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej obejmują wymagania ogólne, wspólne
dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót
objętych Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi
Zakres inwestycji w zakresie branży drogowo – hydrotechnicznej:
Szczegółowy zakres opracowania przedstawia się następująco:


Wykonania przepustu o przekroju kołowo - łukowym w korycie Czarnej Strugi pod projektowaną
drogą powiatową nr 3248P
- długość przepustu dołem L=14,2m
- rura spiralnie karbowana HCPA36 2970/2000 – nośność 40T



Wykonania przebudowy istniejącego koryta cieku Czarna Struga oraz przebudowy rowu
przydrożnego



Roboty w zakresie projektowanych nawierzchni drogowych

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1. Dokumentacja projektowa-służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych,
dla których jest wymagane pozwolenie na budowę-składa się w szczególności z: projektu budowlanego,
projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak
wynika z ustawy Prawo budowlane).
1.4.2. Dokumentacja powykonawcza budowy-składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.
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1.4.3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania
robót.
1.4.4. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu-uporządkowany zbiór danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią.
1.4.5. Geodezyjne czynności w budownictwie-polegają na:
a. inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczególności remontowanego obiektu zabytkowego)
b. opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji
c. geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów)
d. geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego
e. pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń
f. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających zakryciu
g. pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania
przemieszczeń i odkształceń.
1.4.6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych-zespół czynności zmierzających do
określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.
1.4.7. Inspektor Nadzoru inwestorskiego-osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót , bierze udział w
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.10. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
1.4.11. Istotne wymagania-oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.
1.4.12. Przedmiar robót-zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy
opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
1.4.13. Obmiar robót-pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych,
nie objętych przedmiarem.
1.4.14. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew.
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
1.4.15. Odbiór częściowy (robót budowlanych)-nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i
zanikających , a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych. Odbiorem
częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór
końcowy”.
1.4.16. Odbiór gotowego obiektu budowlanego-formalna nazwa czynności, zwanych tez „odbiorem
końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez
inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po
zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i
uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy,
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
1.4.17. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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1.4.18. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.19. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich
wykonania.
1.4.20. Wspólny Słownik Zamówień-jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia
akcesji do UE tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.21. Grupy, klasy, kategorie robót-należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w
rozporządzeniu nr 2198/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L
340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
1.4.22. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający (Inwestor) w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i
współrzędne punktów głównych oraz reperów geodezyjnych, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
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.
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,
 sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowią część umowy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną.
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
Wszelkie prace budowlane prowadzone przy kształtowaniu przekroju podłużnego i
poprzecznego koryta rowów muszą być zgodne z przepisami i wymogami Ochrony Środowiska, a w
szczególności z wymaganiami i wytycznymi normy PN-EN ISO 14001:2005.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1)
2)
a)
b)
c)

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy 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. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie
budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Kierownik budowy, zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub
zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego
„planem bioz”, na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzoną przez
projektanta. „Plan bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126), uwzględniając również wymagania określone w
rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
poz.1650).
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 zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez
Inspektora Nadzoru).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do
momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji
źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do
wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach
umowy.
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Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów
zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były
dostępne do kontroli przez 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.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
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 SST, PZJ lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich
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, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi normami krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza
prawo polskie.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST 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 umowy,
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
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, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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.
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.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.
Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą
Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Wykonawca
zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę.
5.2. Czynności geodezyjne na budowie
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z
reperów zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej
przez Inspektora Nadzoru.
5.3. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót.
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)












Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
bhp.,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
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 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczególnych elementów robót,
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki betonu 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.
Inspektora Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań w przypadku stwierdzenia
usterek pokrywa Wykonawca.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 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.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. 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
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych
przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i
robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektora Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych,

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
 Polską Normą lub
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.


6.8. Dokumenty budowy


















(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.
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,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia 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.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
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uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostałe dokumenty budowy

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące
dokumenty:
pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
protokoły przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoły odbioru robót,
protokoły z narad i ustaleń,
korespondencję na budowie
plan BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) sporządzony przez Wykonawcę.
(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.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Rejestr (książka) obmiarów jest niezbędny do
udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz
związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST 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 płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuż linii osiowej.
3
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m
2
2
wykopu jako długość pomnożona przez przekrój, powierzchnie w m , umocnienia w m i mb. Przy podawaniu
długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.
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. 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.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbiorów robót
a)
b)
c)
d)

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbiorowi częściowemu,
odbiorowi końcowemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej
ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Roboty do odbioru częściowego zgłasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, który
dokonuje odbioru.
8.4. Odbiór końcowy robót
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie
robót budowlanych. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego potwierdza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru zakończenie robót i
przyjęcie dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy sporządzając „Protokół odbioru robót budowlanych”. Komisja odbierająca roboty
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót
poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin
odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST (z uwzględnieniem
tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i trwałość, komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
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Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a takżew razie korzystania-z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
2. dokumentację powykonawczą tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy) z
naniesionymi zmianami w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru, oraz
z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
3. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z dokumentów
umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
4. recepty i ustalenia technologiczne,
5. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
6. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
7. protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót, a kosztami obciążony zostanie Wykonawca.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny zostanie przeprowadzony po upływie okresu gwarancyjnego. Polega na ocenie
wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w
okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór końcowy robót”.
8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. zgodnie z
ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na
budowę, wchodzą m.in. :
1.
pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót,
pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2.
wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,
3.
oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy,
4.
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
5.
protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
6.
wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń
technicznych,
7.
geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,
8.
kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
9.
dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i Inspektora
Nadzoru,
10.
rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,
11.
oświadczenie kierownika budowy o:
a)
zgodności wykonani obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowę oraz przepisami,
b)
doprowadzeniu do należytego tanu i porządku terenu budowy, a także-w razie korzystania-ulicy,
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
c)
o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
13.
aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty dla materiałów i urządzeń,
14.
instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR),
15.
karty gwarancyjne urządzeń technicznych,
16.
instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba,
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Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonawczej.
9. ROZLICZENIE ROBÓT
9.1. Ustalenia ogólne







W uzgodnieniu z Zamawiającym należy określić czy rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane
w systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności za wykonane roboty. Należy także określić
sposób rozliczania robót tymczasowych np. odwodnienie wykopów, tymczasowe przekładanie instalacji na
placu budowy, rusztowania i in., a także prac towarzyszących, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności wystawionych przez
Wykonawcę i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Podstawą płatności będą ceny jednostkowe
poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. Zasady
rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być także określone w umowie.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne OST-00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w OST-00
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Zaplecze Zamawiającego
Uwaga : Wielkość zaplecza oraz jego wyposażenie należy dostosować do potrzeb niezbędnych dla
realizacji niniejszej inwestycji.
Wymagania dotyczące zaplecza Zamawiającego
Wykonawca, w ramach umowy jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu zaplecze.
Biuro Inspektora Nadzoru :
- biuro z zapleczem sanitarnym.
- biuro należy wyposażyć w stół wraz z kompletem krzeseł, szafę na odzież, regał na dokumenty.
- biuro powinno być wyposażone w niezbędną instalację elektryczną, sanitarną, telefoniczną oraz ogrzewanie i
parking.
W cenie ofertowej Wykonawca zapewni:
(1) Biuro dla Inspektora Nadzoru:
- zapewnienie pomieszczenia biurowego, łącznie z instalacją sanitarną, energetyczną i telefoniczną oraz
ogrzewaniem i parkingiem,
- wyposażenie w sprzęt
- utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie, a w razie konieczności jego wymianę na nowy,
- utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami utrzymania,
- zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż.,
- utrzymanie czystości pomieszczeń,
- zapewnienie potrzebnych materiałów biurowych,
- likwidacja biura i oczyszczenie terenu,
9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe
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Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w warunkach dla umów na Wykonanie robót
inwestycyjnych ponosi Wykonawca.
9.5. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.
9.6. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(g) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i
świateł,
(h) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(i) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(j) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.7. Koszty zajęcia pasa drogowego
Koszty ewentualnego zajęcia pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzeń wyliczonego zgodnie z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1999r. (Dz. U. Nr 59,poz 623) w sprawie przepisów
ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca.
W cenie jednostkowej robót należy uwzględnić wszelkie prace powyżej niewymienione, prace
towarzyszące i tymczasowe które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą
STWIORB i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi
zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 17 lipca 2002 r.).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z dnia 10 września 2004 r.).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
6. Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71, poz. 838).
Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla
poszczególnych rodzajów robót podano w pkt. 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.
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Zawarte w poniższej ogólnej specyfikacji technicznej wymagania dotyczące zagadnień związanych z
wykonawstwem, organizacją oraz odbiorem i rozliczeniami robót budowlanych należy w
poszczególnych przypadkach dostosowywać do specyfiki oraz zakresu i wielkości realizowanej
inwestycji.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – BRANŻA DROGOWA, HYDROTECHNICZNA

17

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3248P W M. GLINY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 01.00

ROBOTY POMIAROWE
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z tematem:
BUDOWA:

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3248P W M. GLINY

Numer kodu CPV i nazwa:

5240000-1 „Budowa obiektów inżynierii wodnej”.
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Inwestorem inwestycji jest :
GMINA RYCHWAŁ
PLAC WOLNOŚCI 16, 62-570 RYCHWAŁ
Zleceniodawcą dokumentacji jest :
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KONINIE
UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 20d, 62-500 KONIN

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (STWiORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zakres rzeczowy zawarty w przedmiarze robót:

Obsługa geodezyjna inwestycji branży drogowo – hydrotechnicznej:
- wytyczenie tras przebudowy drogi
- wytyczenie posadowienia przepustu
- wytyczenie trasy przebudowy rowu drogowego
- kontrola geodezyjna w trakcie prowadzenia robót
-geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza po wykonaniu robót
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:
a. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi
trasy punktów wysokościowych,
b. uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c. wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
d. wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e. zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3.2. Wyznaczenie obiektów inżynierskich
Wyznaczenie obiektów inżynierskich obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów
wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, oznakowanie
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur,
podpory, punkty).
1.4. Określenia podstawowe

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – BRANŻA DROGOWA, HYDROTECHNICZNA

18

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3248P W M. GLINY

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt
trasy.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w STWiORB - „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 „Wymagania ogólne
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB - „Wymagania
ogólne”
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy:
A/. wyznaczaniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktów wysokościowych wg zasad niniejszej STWiORB są:
 paliki drewniane średnicy 70mm i długości 1,1m
 pręty stalowe fi 12mm i długości 30cm
 farba chlorokauczukowi ( do zaznaczania punktów na jezdni)
B/. zabezpieczeniu urządzeń podziemnych w miejscu skrzyżowań wg Zasad niniejszej STWiORB są:
 rury AROTA PS 110/100 kolor czerwony
 rury AROTA PS 83/75,110/100 kolor żółty
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB - „Wymagania ogólne”
3.2. Sprzęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:
 teodolity lub tachimetry,
 niwelatory,
 dalmierze,
 tyczki,
 łaty,
 taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB S-00.00 „Wymagania ogólne”
4.2. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY POWIADOMIĆ WŁAŚCICIELI URZĄDZEŃ SIECI
UZBROJENIA TERENU
ORAZ
ZARZĄDCÓW
DRÓG
ZLOKALIZOWANYCH
NA TRASIE
PROWADZONYCH ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB - „Wymagania ogólne”
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych
w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt
Zamawiającego.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią
się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru.
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji
przez Inspektora.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma
i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń
w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków
Wykonawcy.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne
i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
5.3. Wyznaczenie punktów głównych i wysokościowych
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 10 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
może być większe niż 3 cm Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm
w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych
niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu.
5.4. Wyznaczenie położenia obiektów
Dla każdego z projektowanych elementów objętych dokumentacją należy wyznaczyć jego położenie
w terenie poprzez:
a. wytyczenie głównej osi (sytuacyjne i wysokościowe),
b. wykonanie pomiarów sprawdzających spadki, usytuowanie głównych elementów w wykopie
przed zasypaniem,
c. inwentaryzacja elementów po wykonaniu prac
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB S-00.00. Wymagania ogólne.
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7).
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6.2. Sprawdzenie prac pomiarowych
Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzać wg następujących zasad:
 wyznaczenie sytuacyjno- wysokościowe należy sprawdzać na wszystkich załamaniach pionowych
i poziomych
 robocze punkty wysokościowe należy sprawdzać niwelatorem na całym obszarze budowy,
 wyznaczenie wykopów i nasypów sprawdzać taśmą i szablonem z poziomicą,
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO - „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową jest m2 (powierzchnia robót) obsługi geodezyjnej dla robót przewidzianych w branży
drogowo hydrotechnicznej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB - „Wymagania ogólne”. Roboty należy przyjmować na
podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej , które
Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB - „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zgodnie z dokumentacją projektową cena robót pomiarowych obejmuje:
a. wytyczenie głównej osi, (sytuacyjne i wysokościowe),
b. wykonanie pomiarów sprawdzających spadki, usytuowanie głównych elementów w wykopie
przed zasypaniem,
c. inwentaryzacja elementów po wykonaniu prac
W cenie jednostkowej robót należy uwzględnić wszelkie prace powyżej niewymienione, prace towarzyszące
i tymczasowe które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą STWIORB
i przewidzianych w dokumentacji projektowej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z dnia 17.05.1989r – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 30,poz.163 z późniejszymi
zmianami)
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 02.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1.

Przedmiot SST-02.00
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe
dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych dla inwestycji:
BUDOWA:

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3248P W M. GLINY

Numer kodu CPV i nazwa:

5240000-1 „Budowa obiektów inżynierii wodnej”.
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Inwestorem inwestycji jest :
GMINA RYCHWAŁ
PLAC WOLNOŚCI 16, 62-570 RYCHWAŁ
Zleceniodawcą dokumentacji jest :
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KONINIE
UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 20d, 62-500 KONIN

1.2. Zakres stosowania SST-02
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robót objętych SST-02
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót przygotowawczych obejmujących :
roboty rozbiórkowe
zdjęcie wierzchniej warstwy trawiastej oraz humusu
karczowanie krzaków
wykoszenie porostów ze skarp i dna kanałów
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w niniejszej SST-02 określenia podstawowe wymienione zostały w OST-00 „Część ogólna”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
Dla wykonania robót ujętych w SST-02 nie są potrzebne materiały.
3. SPRZĘT
Do wykonania robót ujętych w SST-02 Wykonawca powinien posiadać następujący sprzęt :
- równiarki,
- spycharki,
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe
wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,
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- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą
zastosowania takiego sprzętu.
- siekiera, piła ręczna lub mechaniczna
- kosa ręczna, kosa spalinowa, grabie, haki melioracyjne
4. TRANSPORT
Do wywozu materiału pochodzącego z robót przygotowawczych Wykonawca powinien posiadać
następujące środki transportu:
- ciągnik kołowy 50 KM
- przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg
- przyczepa dłużycowa 4,5 Mg
- samochód wywrotka 5 Mg
Przewożone ładunki należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Humus należy złożyć na pryzmy
w pasie drogowym poza poboczem i wykorzystać na miejscu do humusowania skarp.
5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).
Wejście na teren właścicieli gruntów należy z nimi uzgodnić przed przystąpieniem do robót.
Na budowie występują różne rodzaje robót, które wymagają zachowania szczególnej ostrożności i
przestrzegania przepisów BHP w trakcie wykonywania robót : przygotowawczych, mechanicznych, transportu
materiałów, załadunków, wyładunków.
Przed wykonaniem robót, należy zapoznać się z dołączonymi do dokumentacji uzgodnieniami. Roboty
wykonywać zgodnie z uwagami zawartymi w ww. uzgodnieniach. Napotkane niezidentyfikowane uzbrojenie
należy zgłosić administrującej instytucji celem właściwego ich zabezpieczenia.
5.1. Roboty przygotowawcze
-

W ramach robót przygotowawczych przewiduje się wykonanie :
zdjęcie wierzchniej warstwy trawiastej oraz humusu
karczowanie krzaków
wykoszenie porostów ze skarp i dna kanałów
odmulenie istniejącego przepustu i rowów

5.1.1. Zdjęcie wierzchniej warstwy trawiastej oraz humusu obejmuje:
-

wycięcie płatów nawierzchni trawiastej oraz humusu
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem oraz rozjeżdżaniem przez pojazdy mechaniczne
odkład w pryzmach do ponownego wbudowania

5.1.2. Karczowanie krzaków obejmuje:
- usunięcie krzaków
- załadowanie na przyczepy,
- przewiezienie w miejsce wskazane przez Inwestora
- ewentualne rozdrobnienie gałęzi z transportem w miejsce wskazane przez Inwestora
5.1.3. Wykoszenie porostów obejmują :
- wykoszenie i wyhakowanie porostów z dna i skarp rowu
- wygrabienie roślinności
- załadunek z wywozem
5.1.4. Odmulenie istniejących rowów obejmują :
- wykonanie odmulenia i oczyszczenie skarp i dna
- rozplantowanie urobku bądź alternatywnie załadunek z wywozem materiału po oczyszczeniu
W cenie jednostkowej robót należy uwzględnić wszelkie prace powyżej niewymienione, prace towarzyszące
i tymczasowe które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą STWIORB
i przewidzianych w dokumentacji projektowej.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania podano w pkt.5.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST - 00. "Wymagania ogólne".
Podstawą dokonywania obmiarów, określający zakres robót wykonywanych w
poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej.
Jednostkami obmiarowymi dla poniższych robót są:
2
- karczowanie krzaków
1m
2
- wykoszenie porostów
1m
2
- wygrabienie porostów
1m
2
- zdjęcie humusu i nawierzchni trawiastej
1m
- oczyszczenie przepustu z namułu
1m

ramach

Obmiar robót polega na określeniu rzeczywistych ilości wykonanych prac.
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte SST-01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt.7.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Literatura
[1] W.Goliński, A.Krupa, K.Staśkiewicz: Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych.
Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005
10.2. Akty prawne-rozporządzenia
[1] 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).
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072)
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 03.00
ODWODNIENIE WYKOPÓW BUDOWLANYCH

1

Wstęp

1.1

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru
w ramach inwestycji związanej z tematem:
BUDOWA:
PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3248P W M. GLINY
Numer kodu CPV i nazwa:

5240000-1 „Budowa obiektów inżynierii wodnej”.
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Inwestorem inwestycji jest :
GMINA RYCHWAŁ
PLAC WOLNOŚCI 16, 62-570 RYCHWAŁ
Zleceniodawcą dokumentacji jest :
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KONINIE
UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 20d, 62-500 KONIN

1.2

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robót budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p.1.1.
Zakres Robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie odwodnienia w wykopach liniowych i obiektowych.
Zakres prac odwodnieniowych należy dostosować do aktualnych warunków hydrogeologicznych.
Wszędzie w wykopach może się pojawić konieczność odwodnienia lokalnego oraz w razie wystąpienia silnych
długotrwałych opadów lub w okresie po roztopach wiosennych.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopów na czas budowy, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót.

1.3

Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w OST „Ogólne warunki”
Wykonawca
Robót
jest
odpowiedzialny
za
jakość
ich
wykonania
oraz
za
zgodność
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.
Dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopów, pod następującymi
warunkami:

projekt odwodnienia musi uzyskać akceptację Inżyniera,

odwodnienie wykopów musi doprowadzić do obniżenia aktualnego zwierciadła wody gruntowej,
poniżej dna wykopu, tak aby prace konstrukcyjne i montażowe odbywały się w warunkach wykopu
suchego,

odwodnienie wykopów musi zapewnić swobodny dostęp do dna wykopu gdzie będą prowadzone
prace montażowe

odwodnienie wykopów nie może doprowadzić do naruszenia stateczności pobliskich, istniejących
budowli,

odwodnienie wykopów nie może doprowadzić do trwałego naruszenia stosunków gruntowo wodnych w zasięgu oddziaływania tego odwodnienia.

1.4
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Dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp, wypompowujących wodę z wykopów
pod następującymi warunkami:


projekt zasilania musi uzyskać akceptację Inżyniera, projekt zasilania musi zostać uzgodniony
przez Wykonawcę Robót, z Zakładem Energetycznym, o ile pobór mocy nastąpi z istniejącej sieci
energetycznej,
zasilanie pomp musi spełniać wszystkie wymogi BHP,
nie może być przerw w dostawie energii.




1.5

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
postanowieniami Kontraktu oraz określeniami podanymi w STWiORB „Ogólne warunki ”

normami,

Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania, transportu i składowania podano w
STWiORB S-00.00. Wymagania ogólne.
Zastosowane materiały muszą uzyskać akceptację Inżyniera.
Zgodnie z Dokumentacją Projektową zalecaną metodą odwodnienia jest zastosowanie igłofiltrów.

2

Igłofiltry
1. Rury igłofiltrów i armatura

średnice powinny być dobrane do przepływów zakładanych,

końce rur wpłukiwanych powinny być zakończone filtrem,

woda podawana przy pomocy węża wpłukującego,

nad poziomem gruntu igłofiltry łączone z kolektorem, w króćcach kolektora uszczelnione
uszczelką np. typu O-ring,

ciąg kolektorów jest łączony ze sobą z wykorzystaniem dodatkowych elementów instalacji
takich jak łuki, łączniki i rury przelotowej.
2. Wpłukiwanie rur igłofiltrów

igłofiltry instaluje się zwykle co 1m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracając uwagę, aby
wszystkie filtry określonego ciągu igłofiltrów (podłączonego do jednej pompy) znajdowały się na
jednym poziomie,

w zależności od warunków terenowych i wymagań koniec igłofiltra znajduje się zwykle na
głębokości (4 ÷ 6)m,

z uwagi na kształt tworzonego leja depresyjnego, koniec igłofiltra powinien być umieszczony ok.
(1 ÷ 2)m. poniżej oczekiwanej głębokości do której powinien zostać obniżony poziom wody.
3. Obsypkę filtracyjną wykonuje się:

w gruntach przewarstwionych (posiadających warstwy nieprzepuszczalne) na taką wysokość,
aby obsypka połączyła wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczęściej jednak na całej
wysokości wpłukania igłofiltru,

w gruntach jednorodnych, pylastych na wysokość ca 0,5m nad górną krawędź filtru
(praktycznie 2 wiadra obsypki),

uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera się odpowiednio do gruntu, w którym posadowiony
będzie filtr, stosując zasadę według której wielkość ziarn obsypki powinna być (5 ÷ 10) razy
większa od średniej grubości ziarn gruntu.
4. Agregat pompowy

agregat posiada pompę lub pompy umożliwiające wytwarzanie podciśnienia w instalacji.
Uzyskiwane podciśnienie, przy zachowaniu szczelności w instalacji umożliwia pobór wody
z gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat i kierowana przez rurociąg lub wąż
zrzutowy,

pompy oparte na pompie samozasysającej, która współpracuje z pompą podciśnieniową.
Odwodnieni rurkami drenarskimi
W zakresie odwodnienia wykopów budowlanych w miejscach uniemożliwiających zastosowanie igłofiltrów
należy zastosować odwodnienie przy pomocy rur drenarskich perforowanych z tworzyw sztucznych ze
studniami zbiorczymi. Wodę ze studni zbiorczej należy odpompować i za pomocą rurociągu tymczasowego
przeprowadzić w odpowiednie miejsce zrzutu.
Jako materiały filtracyjne należy stosować:
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 żwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn większych niż otwory w rurociągu drenarskim, którymi mógłby
się do nich dostać. Do otworów tych należą szczeliny stykowe między rurkami oraz dziurki i szparki
podłużne w rurkach dziurkowanych,
 piasek gruby o wielkości ziaren do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy większej niż 0,5 mm wynosi
więcej niż 50 %, wg PN-B-02480,
 piasek średni o wielkości ziaren do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy większej niż 0,5 mm wynosi
nie więcej niż 50 %, lecz zawartość ziarn o średnicy większej niż 0,25 mm wynosi więcej niż 50 %, wg PNB-02480.
Wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę, przy oznaczaniu wg
PN-B-04492. Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niż
0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28. Podsypkę pod rurki drenarskie należy wykonać z piasku
odpowiadającego wymaganiom PN-B-11113.
Studnią do tymczasowego odpompowywania wody może być element prefabrykowany – np. dennica
studni rewizyjnej bądź wpustu deszczowego bądź inny element zatwierdzony przez Inżyniera.
Inne metody odwodnienia
Dopuszcza się inne metody odwodnienia, pod warunkiem zaakceptowania ich przez Inżyniera.
w przypadku zastosowania przez Wykonawcę innej niż zalecana technologii odwodnienia wszystkie
dodatkowe koszty z tym związane pokrywa Wykonawca.
Zmiana technologii odwodnienia nie może prowadzić do zniszczenia jakichkolwiek obiektów
znajdujących się w pobliżu Terenu Budowy. W przypadku gdyby takie zniszczenia miały miejsce, za wszystkie
skutki zniszczeń odpowiedzialność zarówno prawną jak i finansową ponosi Wykonawca.

2.1

Wymagania dotyczące transportu, odbioru i składowania materiałów

2.1.1

Transport materiałów

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego transportu, który nie powoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Przewożone materiały powinny być zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Sprzęt
używany do rozładunku powinien uzyskać akceptację Inżyniera.

2.1.2

Składowanie materiałów

Składowanie elementów odwodnienia powinno się odbywać na wydzielonym miejscu, na terenie budowy,
zgodnie z warunkami podanymi w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej wszelkich urządzeń zastosowanych
dla tego odwodnienia oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w polskiej normie PN-B-10736:1999. Wszystkie
elementy i akcesoria odwodnienia, należy składować oddzielnie.
Elementy z silnikami elektrycznymi powinny być składowane w wydzielonych pomieszczeniach zamkniętych
i powinny być zabezpieczone przed zapiaszczeniem lub ich mechanicznym uszkodzeniem oraz z dala od
środków i warunków powodujących korozję.

3

Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano STWiORB S-00.00. Wymagania ogólne.
Wykonawca przystępujący do wykonania Robót odwodnieniowych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
 do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniające,
 agregatu prądotwórczego zasilającego pompy odwadniające,
 zestaw igłofiltrów z agregatem pompowym,
 pompy zatapialne,
 przewody stalowe do odprowadzenia wody z wykopów.
Wymagany sprzęt będzie uzależniony od zastosowanych przez Wykonawcę metod odwodnienia.
Wykonawca musi w taki sposób dobrać wydajność pomp i wysokość podnoszenia aby zapewniać całkowite
usunięcie wody z wykopu. Zastosowane pompy powinny być odporne na dużą ścieralność, bowiem woda
pompowana z wykopu będzie zawierała znaczne ilości drobnych cząstek piasku.
Pompy należy przechowywać w magazynie zamkniętym, zgodnie z wytycznymi ich Producenta.

4

Transport

Ogólne warunki transportu podano w STWiORB S-00.00. Wymagania ogólne.
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Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we własnym zakresie
i uzgodnić go z odpowiednimi organami.
Transport urządzeń i materiałów niezbędnych dla wykonania odwodnienia wykopów na czas budowy, może
być wykonany dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do poruszania się po drogach publicznych,
zaakceptowanymi przez Inżyniera.
Rurki drenarskie z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem,
można przewozić dowolnymi środkami transportu. Podczas załadunku i wyładunku rurek nie należy rzucać.
o
Szczególną ostrożność należy zachować w temperaturze 0 C i niższej.
Złączki w workach i pudłach należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed zgnieceniem.

5

Wykonanie Robót

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY POWIADOMIĆ WŁAŚCICIELI URZĄDZEŃ SIECI
UZBROJENIA TERNU ORAZ ZARZĄDCÓW TERNÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TRASIE I W OBRĘBIE
PROWADZONYCH PRAC.

5.1

Ogólne zasady wykonania Robót

Ogólne warunki wykonania Robót podano w STWiORB S-00.00. Wymagania ogólne.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Program Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich
będą wykonywane Roboty związane z wykonywaniem odwodnienia. Program powinien być sporządzony
przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy Robót
związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.
Realizacja odwodnienia wykopów powinna być realizowana jednocześnie z wykonaniem Robót ziemnych
opisanych w ST-01.03.
Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego, liniowego, wykopów zostały opisane w Polskiej Normie
PN-B-10736.
Wykonawca robót powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji odpowiednie atesty w zakresie BHP
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszystkich użytych urządzeń i materiałów.
Sporządzenie i uzgodnienie projektów związanych z odwodnieniem wykopów, jeśli będzie konieczne do
wykonania, leży po stronie Wykonawcy zarówno pod względem wykonania jak i kosztów.

5.2

Odprowadzenie wody z wykopów

Wodę należy odprowadzić rurociągami poza obrys wykopu, w takie miejsce, którego lokalizacja nie będzie
miała wpływu na ilość wód gruntowych w rejonie wykopu.
Rzędna odprowadzenia wody do rowu lub cieku powinna być wyższa od najwyższej wody w tym odbiorniku.
Jeżeli wymagane będzie pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wód wykonanie jego będzie po stronie
Wykonawcy.
Wody odpompowywanej nie powinno się odprowadzać do kanału melioracyjnego już wykonanego, bowiem
grozi to zamuleniem kanału.
Rurociągi należy ułożyć tymczasowo na powierzchni terenu i nie powinny one utrudniać dotychczasowego
sposobu użytkowania tego terenu (np. nie powinny być układane w poprzek dróg).

5.3

Odwodnienie pasa robót ziemnych

W występujących gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementów systemów odwadniających,
które zostały opisane poniżej. Niezależnie od tego Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które zapewnią
odprowadzenie wód opadowych i gruntowych przesiąkających z opadów, tak aby zabezpieczyć grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania wykopów, aby powierzchniom gruntu wokół wykopu nadawać
w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Ponadto rolę ograniczającą
napływ wód deszczowych do wykopu będą spełniać górne, szczelne powierzchnie umocnień.
Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich
nieprzydatność do celów posadowienia rurociągów , studni rewizyjnych, przepustu, Wykonawca ma
obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących cieków naturalnych, rowów lub urządzeń odwadniających musi być
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co leży po stronie Wykonawcy.
Rurociągi należy bezwzględnie układać w wykopach odwodnionych, bowiem nawodnienie wykopu uniemożliwi
uzyskanie prawidłowego stopnia zagęszczenia podsypki.
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w trakcie
wykonywania Robót.
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5.4

Odwodnienie igłofiltrami

Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy zastosować
typowe zestawy igłofiltrów o głębokości do (5 ÷ 6)m. z uwagi na kształt tworzonego leja depresyjnego, koniec
igłofiltra powinien być umieszczony ok. (1 ÷ 2)m. poniżej oczekiwanej głębokości do której powinien zostać
obniżony poziom wody. Montaż igłofiltrów przewiduje się za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej o śr. ok.
0,14m. Końce igłofiltrów wpłukiwanych powinny być zakończone filtrem, wodę podawać należy przy pomocy
węża wpłukującego. Rozstaw igłofiltrów, ilość rzędów powinny zostać ustalone przez Wykonawcą
w zależności od rzeczywistego poziomu wody gruntowej.
Igłofiltry instaluje się w uprzednio wyznaczonej linii, zwracając uwagę, aby wszystkie filtry określonego ciągu
igłofiltrów (podłączonego do jednej pompy) znajdowały się na jednym poziomie.
Nad poziomem gruntu igłofiltry łączone z kolektorem, w króćcach kolektora powinny być uszczelnione
uszczelką np. typu O-ring. Ciąg kolektorów łączy się ze sobą z wykorzystaniem dodatkowych elementów
instalacji takich jak łuki, łączniki i rury przelotowe.
W gruntach przewarstwionych (warstwy nieprzepuszczalne) obsypkę należy stosować na taką wysokość, aby
połączyła wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczęściej jednak stosuje się obsypkę na całej wysokości
wpłukania igłofiltru. w gruntach jednorodnych, pylastych obsypkę stosuje się na wysokości 0,5m nad górną
krawędź filtru. Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera się odpowiednio do gruntu, w którym posadowiony
będzie filtr, stosując zasadę według której wielkość ziarn obsypki powinna być (5 ÷ 10) razy większa od
średniej grubości ziaren gruntu.
Agregat powinien posiadać pompę lub pompy umożliwiające wytwarzanie podciśnienia w instalacji.
Uzyskiwane podciśnienie, przy zachowaniu szczelności w instalacji umożliwia pobór wody z gruntu. Pobrana
woda powinna być wydalana przez agregat i kierowana przez rurociąg lub wąż zrzutowy do odbiornika.
Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za
pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości wykonania obsypki
filtracyjnej. Przyjmuje się, że do wypłukiwania igłofiltrów będzie wykorzystywana woda z sieci wodociągowej
przy pomocy stojaka hydrantowego z wodomierzem.

5.5

Wykonanie drenażu korytkowego

Wykop rowka drenarskiego w dnie umocnionego wykopu należy rozpocząć od wylotu rurki drenarskiej do
studzienki zbiorczej i prowadzić ku górze, w celu zapewnienia wodzie stałego odpływu. Szerokość dna rowka
drenarskiego powinna być co najmniej o 5 cm większa od zewnętrznej średnicy układanej rurki drenarskiej.
Nachylenie skarp rowków należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, a jeśli w dokumentacji nie
określono inaczej, nachylenie powinno wynosić od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych.
Przed przystąpieniem do układania rurek drenarskich, dno rowków należy oczyścić (np. łyżkami drenarskimi)
tak aby woda (jeśli jest) wszędzie sączyła się równą warstewką, nie tworząc zagłębień. Na oczyszczonym dnie
należy wykonać podsypkę z piasku o grubości 5 cm. Podsypkę przy sączącej się wodzie należy wykonać tuż
przed układaniem rurek drenarskich.
Układanie drenażu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykopaniu rowka. Skrajny, ułożony najwyżej otwór
rurki należy zasłonić odpowiednią zaślepką (np. kamieniem, kształtką plastykową) w celu uniemożliwienia
przedostawania się piasku i cząstek gruntu do wnętrza rurki.
Zasada działania drenu wymaga umożliwienia dopływu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny stykowe
lub otwory (dziurki, szparki podłużne) w rurkach. Na budowie należy użyć tylko jednego rodzaju materiału,
zgodnie z niżej podanymi zasadami. Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gładkimi powierzchniami ich
styków, należy łączyć za pomocą specjalnie produkowanych złączek.

5.6

Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy

Przy realizacji zasilania pomp odwadniających z istniejących linii energetycznych należy przestrzegać
odpowiednich norm dotyczących wykonania i eksploatacji linii wysokiego napięcia. Natomiast przy realizacji
zasilania z agregatu prądotwórczego należy dodatkowo przestrzegać wytycznych podanych przez producenta
agregatu.
W realizacji odwodnienia należy stosować obowiązujące przepisy BHP oraz podane w instrukcjach obsługi
pomp i agregatu prądotwórczego.

6

Kontrola jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB S-00.00. Wymagania ogólne.
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Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i
z częstotliwością określoną w niniejszej STWiORB i zaakceptowaną przez Inżyniera. w szczególności kontrola
powinna obejmować sprawdzenie:
 głębokości założenia filtrów, igłofiltrów
 wpływu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle,
 skuteczności odwodnienia wykopu,
 sposobu odprowadzenia wody z wykopu.
Badanie i pomiary wykonanych elementów odwodnienia wykopów należy przeprowadzić wg polskiej normy
PN-B-10736:1999.

7

Obmiar Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano STWiORB S-00.00. Wymagania ogólne.
Jednostką obmiarową jest:
- szt (sztuka) Igłofiltrów wpłukiwanych w grunt w głąb do 6,0 m
- m (metr) Tymczasowy rurociąg z rur stalowych
- kmpl (komplet) Pompowania wody z wykopu

8

Odbiór Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.
Odwodnienie nie podlega odrębnemu rozliczeniu.

9

Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB S-00.00. Wymagania ogólne.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
− roboty przygotowawcze i pomiarowe,
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
− wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża,
− rozścielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,
− wykonanie i odbiór prac związanych z igłofiltrami wpłukiwanymi w grunt w głąb do 6,0 m
− wykonanie i odbiór prac związanych z tymczasowym rurociągiem z rur stalowych
− montaż instalacji i pompowanie wody z wykopu
− demontaż instalacji po wykonaniu prac w odwadnianym wykopie
− oczyszczenie miejsca robót.
W cenie jednostkowej robót należy uwzględnić wszelkie prace powyżej niewymienione, prace towarzyszące
i tymczasowe które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą STWIORB
i przewidzianych w dokumentacji projektowej.
W kosztorysie przyjęto szacunkowe, doraźne koszty pompowania na podstawie opinii geotechnicznej.
Rzeczywiste koszty należy określić na podstawie pracy pomp wykazanych w dzienniku pompowania. W cenie
jednostkowej robót należy uwzględnić wszelkie prace niewymienione - towarzyszące i tymczasowe niezbędne
do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą STWiORB i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10

Dokumenty odniesienia

10.1

Normy
Nr normy

Lp.
1

PN-B-10736:1999

2
3

PN-B-06050:1999
PN-88/B-04481

4

PN-86/B-02480

5

PN-S-02205 /1998
PN-EN1610:2002
+Ap1:2007

6

Tytuł normy
Roboty
ziemne.
Wykopy
otwarte
dla
wodociągowych
i kanalizacyjnych.
Warunki
wykonania.

przewodów
techniczne

Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne.
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis
gruntów.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – BRANŻA DROGOWA, HYDROTECHNICZNA

30

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3248P W M. GLINY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 04
ROBOTY ZIEMNE i UMOCNIENIOWE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot SST- 04
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych i umocnieniowych dla inwestycji :
BUDOWA:
PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3248P W M. GLINY
Numer kodu CPV i nazwa:

5240000-1 „Budowa obiektów inżynierii wodnej”.
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Inwestorem inwestycji jest :
GMINA RYCHWAŁ
PLAC WOLNOŚCI 16, 62-570 RYCHWAŁ
Zleceniodawcą dokumentacji jest :
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KONINIE
UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 20d, 62-500 KONIN

1.2. Zakres stosowania SST- 04
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robót objętych SST- 04
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna obejmują
umożliwiające i mające na celu wykonanie :

ukształtowania koryta Czarnej Strugi i rowu przydrożnego

umocnień skarp i dna kamieniem polnym na podbetonie,

wykonanie palisady z kołków drewnianych ø10-12 cm o długości L=120 cm

humusowanie i obsiew mieszanką traw ,

wszystkie

czynności

Szczegółowy zakres robót opisano w pkt.5 niniejszej specyfikacji.
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w niniejszej SST- 02 określenia podstawowe wymienione zostały w OST-00 Część ogólna.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów
We wszystkich przypadkach należy się kierować :
- polskimi normami ( PN )
- normami branżowymi ( BN )
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
- instrukcjami stosowania i użytkowania, dostarczanymi przez producenta wyrobów
- przepisami budowlanymi
- przepisami bhp
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Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru.
2.1.

Kołki drewniane
Stosować kołki drewniane średnicy 10-12 cm długośc 1,2m wg BN-78/9224-04

2.5. Kamień
Do wykonania umocnienia należy stosować kamień polny wymiarach 10-20cm bądź alternatywnie
kamień łamany.
Materiały kamienne wg poniższych norm :
BN-70/6716-02
PN-B-11112
PN-B-01080

Materiały kamienne. Kamień łamany
Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg
własności fizyczno-mechanicznych

Nawozy i nasiona traw
2.6.

Mocznik 46% - wg PN-C-87011:1987 „Nawozy sztuczne-Mocznik granulowany 46%”

2.7.

Wapno magnezowo-węglanowe 50% - wg PN-C-87007-2:1993 „Nawozy sztuczne wapniowe-

Podział, oznaczenia i wymagania”.
2.8.

Superfosfat 18% - wg PN-C-87008:1985 „Nawozy sztuczne-Superfosfat prosty”.

2.9.

Sól potasowa 60% - wg PN-C-87014:1983 „Nawozy sztuczne-Badania zawartości potasu”.

2.10. Nasiona traw- wg PN-R-65023:1978 „Materiał siewny-Nasiona roślin rolniczych”
Nasiona roślin stosowane przy zagospodarowaniu, odpowiednio do warunków siedliskowych Obsiew
mieszanką traw przeprowadzić przy użyciu rodzimych gatunków roślin (zalecane gatunki traw: wiechlina
łąkowa, wiechlina zwyczajna, rajgras wyniosły, kostrzewa czerwona, wyczyniec łąkowy, tymotka łąkowa i
kupkówka pospolita oraz roślin motylkowych: koniczyna biała i koniczyna łąkowa)
3. SPRZĘT
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP.
Do wykonania robót ziemnych i umocnieniowych Wykonawca powinien posiadać następujący sprzęt:















3

Koparka gąsienicowa 0,6 m
Spycharka gąsienicowa 100 kM
Wał łąkowy
Siewnik do nasion traw
Siewnik do nawozów
Włóka łąkowa
Żuraw kołowy do 5 Mg
Ciągnik kołowy 30 kM
Ciągnik kołowy 50 kM
Ciągnik gąsienicowy 50 kM
Samochód dostawczy 0,9 Mg
Samochód skrzyniowy do 5 Mg
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg
łapaty, szpadle, grabie itd.

4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu – z uwzględnieniem warunków
ochrony środowiska oraz wskazań właścicieli i administratorów terenu.
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5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).
Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami (PN), warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót, instrukcjami stosowania i użytkowania (dostarczonymi przez producentów
wyrobów), przepisami budowlanymi i BHP.
Szczególne w zakresie :
- wykonania i odbioru robót ziemnych, robót umocnieniowych melioracji szczegółowych, wydanymi przez
Ministerstwo Rolnictwa
- odbiorów częściowych i robót zanikowych
- zaleceń producentów stosowania i użytkowania wyrobów
Wejście na teren budowy należy uzgodnić z właścicielami gruntów przed przystąpieniem do robót.
Na budowie występują różne rodzaje robót, które wymagają zachowania szczególnej ostrożności i
przestrzegania przepisów BHP w trakcie wykonywania robót ziemnych mechanicznych, transportu materiałów,
załadunków i wyładunków.
Przed wykonaniem robót, należy zapoznać się z dołączonymi do dokumentacji uzgodnieniami. Roboty
wykonywać zgodnie z uwagami zawartymi w ww. uzgodnieniach. Napotkane niezidentyfikowane uzbrojenie
należy zgłosić administrującej instytucji celem właściwego ich zabezpieczenia.

Zalecenia dotyczące wykonawstwa robót

Wszystkie ww. prace i roboty w korycie cieku należy wykonywać bezwzględnie przy obniżonym
zwierciadle wody w korycie (po spływie wiosennych wód oraz poza okresami występowania deszczy
nawalnych) przy niskich stanach wody

Prace na odcinkach Kanału przebiegających na terenach leśnych (Lasy Państwowe) należy
wykonywać wyłącznie ręcznie oraz przy zastosowaniu b. lekkiego sprzętu mechanicznego

Prace i roboty ziemne na odcinkach cieku gdzie podłoże gruntowe jest słabe lub słabonośne należy
wykonywać przy zastosowaniu b. lekkiego sprzętu budowlanego, na materacach lub w szczególnych
przypadkach ręcznie

W przypadku występowania gruntów słabonośnych w podłożu, w rejonie posadowienia budowli należy
wykonać całkowitą lub częściową wymianę gruntu.

W uzasadnionych przypadkach nachylenie skarp cieku może być mniejsze niż projektowane
nachylenie 1:1,5 i należy je dostosować do aktualnej szerokości koryta oraz ewidencyjnych granic przebiegu
koryta cieku lub nieruchomości.
5.1. Roboty pomiarowe - ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania prac geodezyjnych i pomiarowych podano w OST-00. Prace pomiarowe
powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować geodezyjnie w terenie punkty główne
wykonywanych obiektów (repery robocze itp.) i dostarczyć Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz
punktów wysokościowych. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia wykonywanych
robót.
Roboty pomiarowe i geodezyjne należy wykonywać wg. zaleceń stosowanych dla obiektów i robót
liniowych.
5.1.1. Roboty pomiarowe obejmują :
- odszukanie w terenie i niwelacja reperów dla celów budowy oraz wytyczenie punktów głównych i linii
bazowych,
- wykonywanie pomiarów bieżących oraz kontrolnych w miarę postępu robót,
- wyrób i zamocowanie na wykonywanym obiekcie kołków pomiarowych.
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.
5.1.2. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych.
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Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego charakterystycznego odcinka robót
liniowych oraz punktowych (budowle).
Dowiązanie geodezyjne
Wszystkie prace związane z projektowanymi robotami należy prowadzić pod nadzorem geodezyjnym
w oparciu o repery niwelacji państwowej.
Wszystkie rzędne opisane jako poziomy w m n.p.m., należy odnieść do rzędnych reperów niwelacji
państwowej.
Wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe trwałych obiektów inwestycji musi wykonać uprawniony
geodeta, który fakt wytyczenia kolejnego elementu powinien stwierdzić odpowiednim wpisem do dziennika
budowy.
Wszystkie rzędne opisane jako poziomy w m n.p.m., należy odnieść do rzędnych reperów niwelacji
państwowej.
5.2. Roboty ziemne – profilowanie i plantowanie skarp i dna rowu
Technologia wykonania robót ziemnych powinna być dostosowana do głębokości wykopu, danych
geotechnicznych i posiadanego sprzętu mechanicznego. Wymiary i parametry wykopu powinny być zgodne z
dokumentacją projektową lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, teren należy oczyścić, a drzewa i zakrzaczenia
objęte pozwoleniem wycinki należy wykarczować.
Wejście na teren poszczególnych właścicieli gruntów należy z nimi uzgodnić przed przystąpieniem do
robót.
Roboty sprzętem mechanicznym w rejonie napowietrznych linii energetycznych należy prowadzić
szczególnie ostrożnie z zachowaniem bezpiecznych odległości min. 5 m od łyżki koparki do skrajnych
przewodów linii napowietrznej
Plantowanie skarp obejmuje :
- przekopanie rowków kierunkowych na skarpach wykopów o szerokości do 5 m lub podsypanie ścieżek
na plantowanych skarpach ze sprawdzeniem trójkątem skarpiarskim lub łatą,
- ścinanie łopatą lub oskardem wypukłości między rowkami na skarpach wykopów i odrzucenie ziemi na
pobocze,
Rozplantowanie mechaniczne gruntu obejmuje:
- rozplantowanie wydobytej uprzednio z wykopu ziemi warstwą o grub.20 cm z nadaniem spadku
plantowanej powierzchni w kierunku cieku
- wyrównanie rozplantowanej powierzchni
- wykonanie w rozplantowanej ziemi bruzd umożliwiających spływ wód
5.3. Wykonanie umocnień kołkami:
umocnienia skarp i dna rowów:
 wbicie kołków
obsiew skarp mieszanką traw obejmuje:
 spulchnienie gruntu skarpy na głęb.2 cm
 obsianie skarpy z uklepaniem lub uwałowaniem obsianej powierzchni
 nawożenie

5.4. Umocnienie kamieniem polnym
Montaż materacy należy przeprowadzić wg. następującego schematu :
 po wyprofilowaniu skarp i dna wykonać warstwę podbetonu
 ułozyć kamienie na warstwie podbetonu z uwzględnieniem ich „wyrównania” do zakładanego poziomu
 wykonać spoinowanie kamieni mieszanką betonową
W cenie jednostkowej robót należy uwzględnić wszelkie prace powyżej niewymienione, prace towarzyszące
i tymczasowe które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą STWIORB
i przewidzianych w dokumentacji projektowej.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.
Kontrola robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową :
parametrów cieku po odbudowie, wymiarów poprzecznych (rzędnych niwelet dna, szerokości dna,
nachylenia skarp).
6.1. Prace pomiarowe - system kontroli jakości Robót.
Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST-00. „Wymagania ogólne". Kontrolę jakości prac
pomiarowych związanych z wyznaczaniem punktów charakterystycznych i wysokościowych ( rzędnych )
należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w wytycznych GUG i K.
6.2. Roboty ziemne
Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne odchyłki w stosunku do parametrów odbudowy cieku określonych w dokumentacji
technicznej :
odchylenie średnie szerokości dna
+3 cm,
odchylenie lokalne szerokości dna
±5 cm,
odchylenie średnie rzędnych dna w gruncie nawodnionym
±2 cm,
odchylenie lokalne rzędnych dna w gruncie nawodnionym
±3 cm,
odchylenie średnie pochylenia skarp
1:/n±0,05/,
odchylenie lokalne pochylenia skarp
1:/n±0,10/,
W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach za zgodą Inwestora i nadzoru autorskiego, dopuszcza
się zwiększenie granic tolerancji dokładności wykonania dla robót nowych o 50%, a dla robót renowacyjnych o
100%.
6.3. Roboty umocnieniowe
-

Kontrola przy odbiorze robót umocnieniowych polega na sprawdzeniu :
zgodności z dokumentacją techniczna,
jakości zastosowanych materiałów,
poprawności wykonania umocnień.

Kontrola jakości robót-ułożenie materacy gabionowych
Kontrola polega na sprawdzeniu :

rzędnych oraz wskaźnika zagęszczenia gruntu pod materacami i koszami

materiałów (materace, kamień, geowłóknina),

montażu i wbudowania koszy i materacy, a w szczególności : poprawności łączenia wszystkich
krawędzi, geometrii konstrukcji (pochylenia, rzędna), dokładności wypełnienia kamieniem (zgodnie z
wymogami Aprobaty Technicznej IBDiM nr AT/99-04-0692).
6.4.

6.5. Wysiew
Kontrola przy odbiorze robót zanikających polega na sprawdzeniu :
zgodności z dokumentacją techniczna,
jakości materiałów (przed rozpoczęciem upraw) :

porównaniu cech z danymi zawartymi w normach wyrobu,

stanu opakowania oraz stopnia rozdrobnienia nawozów w ok.5% wybranych workach

stanu zamknięcia worków z nasionami roślin (zszycia, związania),
stanu przygotowania terenu do zagospodarowania (szacunkowe określenie jego wyrównania i
oczyszczenia),
przygotowania gleby do wysiewu nasion,
głębokości siewu nasion,
pielęgnacji zasiewów (5÷6 tygodni po zasiewie)
Kontrola przy odbiorze końcowym polega na sprawdzeniu :
zapisów i dokumentów z odbiorów robót zanikających,
stanu wegetacji.
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7. OBMIAR ROBÓT

-

Podstawą dokonywania obmiarów, określający zakres robót wykonywanych w ramach
poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej.
2
Jednostką obmiaru przy prowadzeniu robót liniowych jest 1 metr, a powierzchniowych 1m . Ogólne
zasady obmiaru robót podano w OST - 00. "Wymagania ogólne".
Jednostkami obmiarowymi dla poniższych robót są:
roboty pomiarowe
1 km ( 1 kilometr)
3
wykonanie odbudowy-wykopy
1 m (1 metr sześcienny)
2
plantowanie skarp
1 m ( 1 metr kwadratowy)
wykonanie palisady z kołków
1 mb (1 metr bieżący)
2
umocnienie kamieniem polnym
1 m ( 1 metr kwadratowy)
2
obsiew skarp
1 m ( 1 metr kwadratowy)
Obmiar robót polega na określeniu rzeczywistej długości odbudowanego cieku, powierzchni i długości
umocnień.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru prac podano w OST - 00 " Wymagania ogólne".
Odbiór prac pomiarowych, związanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem tras robót
liniowych w terenie, następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu
kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru.
8.1.

Odbiór częściowy
Odbiór częściowy przeprowadza się dla robót zanikających lub ulegających zakryciu. Roboty te należy
odebrać przed wykonaniem następnej części robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. W
przypadku pozytywnej oceny dokonuje się częściowego odbioru robót i sporządza protokół odbioru.
8.2.

Odbiór końcowy
Przeprowadza się po zakończeniu całości robót, na podstawie odbiorów częściowych. W przypadku
pozytywnej oceny dokonuje się końcowego odbioru robót i sporządza protokół odbioru.
Wszystkie roboty objęte SST- 02 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających
zakryciu.
8.3.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt.7.
Ogólne zasady płatności podano w OST- 00. "Wymagania ogólne".
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Literatura
[1] W. Goliński, A. Krupa, K. Staśkiewicz: Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych.
Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005
10.2. Akty prawne-rozporządzenia
[1] 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).
[2]
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072)

10.3. Normy
1 PN-68/B-06050
2 PN-86/B-02480
3 PN-81/B-03020
4 PN-B-06050:1999
5 PN-B-02481:1999

Roboty ziemne budowlane. Wymagania.
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary.
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6 BN-69/8952-27
7 BN-78/9224-04
8 BN-78/9224-04
9 PN-B-12099:1997
1 PN-C-87011:1987
0
1 PN-C-870071 2:1993
1 PN-C-87008:1985
2
1 PN-C-87014:1983
3
1 PN-R-65023:1978
4
10.4. Przepisy związane

Kiszka faszynowa
Faszyna leśna
Kołki faszynowe
Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań.
Nawozy sztuczne-Mocznik granulowany 46%.
Nawozy sztuczne wapniowe-Podział, oznaczenia i wymagania.
Nawozy sztuczne-Superfosfat prosty.
Nawozy sztuczne-Badania zawartości potasu.
Materiał siewny-Nasiona roślin rolniczych.

Instrukcja techniczna 0-1.
Instrukcja techniczna 0-3.
Instrukcja techniczna G-1.
Instrukcja techniczna G-2.
Instrukcja techniczna G-3.
Instrukcja techniczna G-4.
Wytyczne techniczne G-3.1.
Wytyczne techniczne G-3.2.
Instrukcja techniczna Kg.
Instrukcja techniczna Kg.



Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK 1983.
Geodezyjna obsługa Inwestycji. GUGiK 1979
Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
Pomiary realizacyjne GUGiK 1983r.
Geodezyjna obsługa Inwestycji. GUGiK
Pomiary sytuacyjne i wysokościowe

10.5. Inne dokumenty.
„Instrukcja montażu i wbudowywania materacy siatkowo-kamiennych”- opracowana przez „GEOTIM” Sp. z
o.o.-ul. Płochocińska 19, 03-191 Warszawa.
Aprobaty techniczne
„Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/99-04-0692 „EKO-kosze, EKO-materace, EKO-walce oraz EKO-kosze
systemu COMBI”.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 05
ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PRZEPUST

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot SST-05
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe
dotyczące wykonania i odbioru robót konstrukcyjnych budowli dla inwestycji:
BUDOWA:
PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3248P W M. GLINY
Numer kodu CPV i nazwa:

5240000-1 „Budowa obiektów inżynierii wodnej”.
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Inwestorem inwestycji jest :
GMINA RYCHWAŁ
PLAC WOLNOŚCI 16, 62-570 RYCHWAŁ
Zleceniodawcą dokumentacji jest :
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KONINIE
UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 20d, 62-500 KONIN
1.2. Zakres stosowania SST-05
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robót objętych SST-05
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie budowli oraz robót innych z nimi związanych :
Szczegółowy zakres robót opisano w pkt.5 niniejszej specyfikacji.

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w niniejszej SST-05 określenia podstawowe wymienione zostały w OST-00 Część ogólna.
Określenia podane w SST-05 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. Ponadto dla
potrzeb niniejszej specyfikacji przyjęto następujące definicje:
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu
1.4.2. Przepust melioracyjny-budowla inżynierska mająca nad sobą nasyp i służąca do przepuszczania
płynącej w cieku wody.
1.4.3. Długość przepustu-odległość między pionowymi płaszczyznami przyczółków przepustu, mierzona po
jego dnie.
1.4.4. Przepust z blachy falistej - konstrukcja przepustu drogowego wykonanego z zakrzywionych arkuszy
specjalnie profilowanej blachy falistej, łączonych ze sobą za pomocą śrub, wokół którego znajduje się
odpowiednio zagęszczony grunt zasypki.
1.4.5. Cynkowanie ogniowe – proces technologiczny polegający na pokrywaniu elementów stalowych
poprzez zanurzenie ich w płynnym roztopionym metalu-cynku lub jego stopie, w wyniku czego tworzy się
metalowa powłoka ochronna.
1.4.6. Długość konstrukcji-odległość pomiędzy skrajnymi krawędziami konstrukcji mierzona po dnie wzdłuż
osi konstrukcji.
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1.4.7. Fundament kruszywowy - odpowiednio dobrane, ułożone i zagęszczone kruszywo, stanowiące
fundament, na którym posadowiona jest konstrukcja podatna.

-

1.4.8. Konstrukcje podatne z blach falistych – konstrukcje wykonane z metalowej blachy falistej :
rury spiralnie nawijane i łączone szwem, których odcinki łączone są za pomocą złączek opaskowych
konstrukcje z blach zwanych arkuszami lub płaszczami połączone na śruby, które pod wpływem obciążeń
zewnętrznych ulegają dopuszczalnym deformacjom. Konstrukcje te jako obiekty inżynierskie w procesie
przenoszenia obciążeń współpracują z otaczającą ją odpowiednio dobraną i wykonaną zasypką.
1.4.9. Podsypka – warstwa piasku o grubości 5 do 15 cm, ułożona na fundamencie kruszywowym pod
konstrukcją podatną.
1.4.10. Rozpiętość konstrukcji z blach falistych – największy wymiar poziomy przekroju poprzecznego
konstrukcji mierzony w osiach fali.
1.4.11. Światło – największy wymiar poziomy lub pionowy przekroju poprzecznego konstrukcji mierzony do
wewnętrznych krawędzi fali.
1.4.12. Wysokość konstrukcji z blach falistych – największy wymiar w kierunku pionowym w przekroju
poprzecznym konstrukcji mierzony do zewnętrznych krawędzi fali.
1.4.13. Zagęszczenie zasypki – proces kontrolowanego zagęszczania wykonywany za pomocą
przeznaczonych do tego ręcznych i mechanicznych urządzeń.
1.4.14. Zasypka – odpowiednio dobrane, ułożone i zagęszczone kruszywo otaczające konstrukcję z blach
falistych i współpracujące z nią w przenoszeniu obciążeń.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów
We wszystkich przypadkach należy się kierować :
- polskimi normami ( PN )
- normami branżowymi ( BN )
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
- instrukcjami stosowania i użytkowania, dostarczanymi przez producenta wyrobów
- przepisami budowlanymi
- przepisami bhp
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru.
2.1.

Kruszywo
Kruszywo powinno spełniać wymagania normy PN-B-11111: 1996.
Piasek
Należy stosować piaski pochodzenia rzecznego, albo będące kompozycją piasku rzecznego i
kopalnianego płukanego. Piaski powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tabeli poniżej.
Wymagania dla piasku do betonowych elementów konstrukcyjnych
Lp.

Właściwości

Wymagania

1

Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej
niż:

1,5

2

Zawartość związków siarki, %, nie więcej niż:

0,2
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3

Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie
więcej niż:

4

Zawartość zanieczyszczeń organicznych.
Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza
niż:

5

Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-06714-34
[18])

0,25
wzorcowa

nie wywołująca zwiększenia
wymiarów liniowych ponad
0,1%

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić:
do 0,25 mm - od 14 do 19 %
do 0,5 mm - od 33 do 48 %
do 1 mm
- od 57 do 76 %
Składowanie kruszywa
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone i dobrze
odwodnione, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego składowania i poboru.
Poszczególne kruszywa należy składować oddzielnie, w zasiekach uniemożliwiających wymieszanie
się sąsiednich pryzm. Zaleca się, aby frakcje drobne kruszywa (poniżej 4 mm) były chronione przed opadami
za pomocą plandek lub zadaszeń.
Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru.
2.2.

Rury z blachy spiralnie karbowanej - wymagania ogólne

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów z blachy karbowanej są:
 elementy stalowe do łączenia rur jak : opaski stalowe, złączki, śruby zaciskające, nakrętki, podkładki,
 materiały izolacyjne do ew. wykonywania izolacji powierzchni zewnętrznej lub wewnętrznej przepustu,
 ew. beton na fundament, ścianki czołowe, bloki dociążające oraz na wykładzinę wewnątrz przepustu,
 materiały kamienne i kruszywo do ew. wykonywania ścianek czołowych, umocnienia skarp i rowów poza
przepustem,
 grunt do zasypki przepustu,
 inne materiały, np. darnina, trawa, humus, zaprawa cementowa, itp.
Materiały do budowy konstrukcji przepustów z rur z blachy oraz związane z nimi zasady konstruowania
przepustu z tych materiałów, muszą posiadać dokument dopuszczający do stosowania, wydany przez
upoważnioną jednostkę (aprobatę techniczną).
Gatunek stali, z którego są wykonywane rury jest określony przez producenta. Blacha w czasie
produkcji musi być zabezpieczona przed korozją przez galwanizację, ocynkowanie ogniowe lub metalizację
cynkiem. Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego blach ustala producent, a w przypadku braku
wystarczających danych, warstwa ochronna cynku powinna mieć grubość 60 m.
Elementy stalowe do łączenia rur z blachy falistej i karbowanej
Rodzaje elementów do łączenia rur powinny być określone w instrukcji montażu producenta
przepustów lub aprobacie technicznej, w zależności od grubości łączonych blach, typu sfalowania blachy i
długości łączonych rur, a w przypadku braku wystarczających ustaleń można stosować je zgodnie z
poniższymi wskazaniami:
 śruby klasy 8.8 lub 10.9, wg PN-M-82054-03,
 nakrętki klasy 8 lub 10, wg PN-M-82054-09,
 podkładki, wg PN-M-82006.
Wszystkie elementy stalowe do łączenia rur powinny być zabezpieczone przed korozją w sposób
określony w katalogu fabrycznym producenta przepustów lub w aprobacie technicznej, a w przypadku braku
ustaleń, grubość powłoki cynkowej powinna wynosić co najmniej 60 m.

3. SPRZĘT
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Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP.
Sprzęt do montażu przepustu HelCor
Wykonawca przystępujący do wykonania przepustów z blachy powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
 koparki do wykonywania wykopów,
 żurawi samochodowych,
 sprzętu do montażu przepustów z blach, w zależności od wielkości otworu: klucze nasadowe, klucze
dynamometryczne, ramy z krążkami linowymi, wciągarki wielokrążkowe na samochodach do podnoszenia
blach, drabiny, rusztowania przenośne, rusztowania na samochodach itp.,
 sprzęt zagęszczający, zależny od wielkości otworu przepustu i wielkości zasypki przepustu: ubijaki ręczne,
zagęszczarki mechaniczne, płyty wibracyjne, różne typy walców,
 sprzęt do transportu blach.
Do wykonania robót konstrukcyjnych budowli Wykonawca powinien posiadać następujący sprzęt :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4.

3

Koparka gąsienicowa 0,6 m
Spycharka gąsienicowa 100 kM
3
Zagęszczarka wibrac spalin 100 m /h
Pompa przeponowa spalinowa
Żuraw samochodowy 5-6 Mg
Ciągnik kołowy 50 kM
Ciągnik kołowy 75 kM
Samochód dostawczy 0,9 Mg
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg
Przyczepa dłużycowa 10 Mg
Samochód wywrotka 5-10 Mg
3
Beczkowóz ciągniony 2500 dm
Spawarka wirująca 300 A

TRANSPORT

4. 1. Transport kruszyw
Kruszywo (piasek, klińce kamienne) można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym
zawilgoceniem. Przewożone ładunki należy zabezpieczyć przed spadaniem.
4.2. Transport i rozładunek rur z blach karbowanych i elementów łączących
Przewożenie rur powinno odbywać się przy użyciu ogólnie dostępnych środków transportowych pod
warunkiem, że ich skrzynia ładunkowa jest odpowiedniej długości tzn. takiej aby rura na całej swej długości
spoczywała na skrzyni ładunkowej oraz była zabezpieczona przed przesuwaniem w trakcie przewożenia.
Transport rur oraz ich załadowanie i wyładowanie musi być wykonane starannie, tak aby nie uszkodzić
fabrycznej powłoki ochronnej blach. Rury nie powinny być zrzucane bezpośrednio ze skrzyni ładunkowej
samochodu lecz powinny być stoczone lub rozładowane wózkiem widłowym lub dźwigiem (przy użyciu zawiesi
pasowych) tak, aby uchronić powłoki antykorozyjne, warstwy galwaniczne lub malarskie przed uszkodzeniem.
Nie wolno uderzać rurami o twarde i ostre przedmioty oraz nie wolno ich ciągnąć po gruncie. Śruby, nakrętki,
podkładki należy przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami
mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczane przed
przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej.
Blachy dostarczane są w otaśmowanych paczkach z załączonymi śrubami i nakrętkami zapakowanymi w
kartony. Dostawa obejmuje również szczegółowe instrukcje montażu, które pakowane są najczęściej w
kartony ze śrubami. Ciężar jednej paczki nie przekracza zwykle 2 ton tak, aby lekki dźwig lub inny sprzęt
rozładunkowy mógł na budowie dokonać rozładunku. Należy zachować normalne środki ostrożności, aby nie
uszkodzić blach w trakcie obchodzenia się z nimi. Zaleca się wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją
montażu tak aby blachy, które są potrzebne w pierwszej kolejności były dostępne na początku bez
konieczności niepotrzebnego przekładania. Wszystkie blachy oznaczone są w trwały sposób, umożliwiający
łatwą ich identyfikację w nawiązaniu do oznaczeń podanych w instrukcji montażu. Pierwsza blacha w paczce
ma opisaną farbą liczbę blach w paczce oraz ich typ.
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5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).
Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy zapoznać się z uwagami i zaleceniami zawartymi
w uzgodnieniach projektu.
Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami (PN), warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót, instrukcjami stosowania i użytkowania (dostarczonych przez producentów
wyrobów), przepisami budowlanymi i BHP. Szczególne w zakresie :
- wykonania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z
betonu, wydanymi przez MOŚZNiL, 1996 r.
- odbiorów częściowych i robót zanikowych
- zaleceń producentów stosowania i użytkowania wyrobów
- przepisów BHP
Technologie oraz organizację i sposób wykonywania robót dla poszczególnych budowli, należy
dostosować do aktualnie obowiązujących norm i przepisów, warunków lokalnych, oraz szczegółowo uzgodnić
z inwestorem.
Opis przewidywanych robót
konstrukcja przepustu
z rur spiralnie karbowanych HCPA36 o przekroju kołowo łukowym
wymiar 2970/2000
długość przewodu L = 14,20m – nośność 40T
zabezpieczenie antykorozyjne
zasypki i podsypki wokół przewodu przepustu należy wykonać z zagęszczeniem zgodnie z
zaleceniami producenta oraz wytycznymi szczegółowymi
wlot i wylot przepustu = skarpy umocnione wokół przewodu przepustu kamieniem polnym grub. 20 cm
na podbetonie C12/15
w przypadku zalegania w podłożu pod przepustem gruntów słabonośnych (torfy, namuły, piaski
pylaste itp.) należy wykonać częściową lub w razie potrzeby całkowita wymianę gruntu
nawierzchnia drogi i przejazdu nad przepustem – zgodnie z branżą drogową
Wykonanie robót – wskazania technologiczne
5.1.

Przepust z rur stalowych spiralnie karbowanych

5.1.1.

Podłoże pod przepust

Podłoże pod fundament kruszywowy przepustu stanowić będzie beton C8/10 gr.15cm wraz z warstwą
gruntu piaszczystego różnoziarnistego U>= 5, niezaglinionego zagęszczonego do Is>=0,97 pod rurą
przepustu. Fundament kruszywowy – podsypka z mieszanki żwirowo-piaskowej 0÷32 mm grub.30 cm.
Podsypka może być wykonana na płasko jako rozwiązanie standardowe dla konstrukcji o przekroju kołowym i
rur HelCor, rura układana jest bezpośrednio na górnej, drobnoziarnistej warstwie fundamentu.
Materiał, który znajduje się bezpośrednio w pobliżu rury nie może zawierać cząstek gliniastych,
organicznych, zmarzliny oraz innych niestosownych materiałów.
5.1.2. Montaż przepustu z blach
Montaż przepustu musi być wykonany wyłącznie przez wyszkolony personel techniczny.
Montaż przepustu musi przebiegać ściśle według instrukcji montażu producenta przepustów.
Do łączenia rur używa się zwykle opasek stalowych. Opaski łączą końce rur i zachodzą zakładkowo
na każdą z rur w równym stopniu. Śruby zaciskające lub inne sposoby łączenia ściągają opaskę mocno wokół
końców rur dając jednorodną i ciągłą konstrukcję. Należy pamiętać aby wszystkie układane rury były ułożone
w linii oraz zgodnie ze spadkiem tak aby uniknąć trudności w prawidłowym zamocowaniu opasek.
5.1.3. Zasypka przepustu
Zasypka przepustu powinna być wykonana ściśle według instrukcji producenta przepustów lub
dokumentu dopuszczającego do stosowania przepustów (np. aprobaty technicznej), gdyż praca przepustu
polega głównie na przenoszeniu parcia zagęszczonego wokół niego gruntu zasypki.
Zasypka z gruntu przepuszczalnego niewysadzinowego o ziarnach max.30mm. Zasypka zageszczona do
wskaźnika zagęszczenia 0,95 wg Proctora w warstwie przyległej do rury oraz min. 0,98 w pozostałych
częściach. Materiał zasypkowy wokół rury powinien być układany warstwami o grub. 15-20 cm obustronnie po
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bokach rury a następnie dobrze zagęszczony. Układanie musi być wykonane symetrycznie, aby wysokość
zasypki była taka sama po obu stronach rury (dopuszcza się różnicę w wysokości równą jednej warstwie). W
narożach należy używać najlepszego materiału szczególnie dobrze zagęszczalnego. Do zagęszczania można
użyć dowolnego sprzętu w zależności od warunków terenowych, jednak ważniejsze niż metoda, jest
zapewnienie jednorodnego, dobrego zagęszczania.
Sprzęt ręczny. Zagęszczenie zasypki w strefie pachwinowej rury stosuje się krawędziaki o przekroju
50x100 mm, tam gdzie dostęp jest trudny. Ręczne ubijaki zagęszczające warstwy poziome nie powinny być
lżejsze niż 9 kg i posiadać powierzchnię ubijaka nie większą niż 150x150 mm.
Sprzęt mechaniczny. Do zagęszczania w strefie pachwinowej można również używać ubijaków
mechanicznych (np. młoty wibracyjne z końcówką do zagęszczania). Większość zagęszczarek może być
użyta z wyjątkiem miejsc o ograniczonym dostępie. Należy je jednak stosować z rozwagą obejmując całą
powierzchnię zagęszczanej warstwy. Przyjmuje się, że użyty sprzęt mechaniczny powinien pracować w takiej
odległości aby nie uszkodzić rury (sprzęt ciężki w odległości większej niż 1,0 m od rury).
Zasady wykonywania zasypki wokół rur spiralnie karbowanych:
1. Wywrotki powinny wysypywać zasypkę równomiernie po obu stronach rury i w odpowiedniej odległości od
niej.
2. Spycharki powinny rozmieszczać zasypkę warstwami grub. od 15 do 20 cm przed zgęszczeniem.
3. Do zagęszczania w pobliżu rury należy użyć ubijaków chodnikowych, cięższych walców w odl. min 1,0 m
od rury.
4. Należy prowadzić ciągłą kontrolę zagęszczania i kształtu przekroju.
5. Zagęszczanie warstw zasypki do osiągnięcia minimalnego naziomu należy prowadzić ręcznie lub z
użyciem lekkiego sprzętu.
5.5. Umocnienie skarpy wlotu i wylotu przepustu
Przewiduje się umocnienia skarp kamieniem polnym - grub.20 cm na podbetonie C12/15 ze
spoinowaniem zaprawą cementową.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.
1.
Zgodność elementów budowli z dokumentacją techniczną sprawdza się przez oględziny zewnętrzne
oraz pomiary szczegółowe.
2.
Jakość materiałów sprawdza się przez porównanie z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
powołanymi normami. Materiały użyte do robót powinny być zbadane w przypadku gdy budzą jakiekolwiek
wątpliwości lub nie mają dokumentów stwierdzających ich jakość.
6.1. Kontrola wykopów
Kontrolę wykopów pod przepusty należy przeprowadzić z uwzględnieniem wymagań określonych w
punkcie 5.1.
6.2. Kontrola wykonania podłoża pod przepusty





W czasie przygotowania podłoża pod przepust należy zbadać:
zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową,
prawidłowość wyprofilowania kształtu podłoża w dostosowaniu do kształtu spodu przepustu,
grubość warstwy podsypki i jej wymiary w planie,
zagęszczenie podsypki wg BN-77/8931-12.

6.3. Kontrola montażu przepustu z blach
Kontrola wykonania montażu przepustu z blach powinna być zgodna z zaleceniami instrukcji montażu
dostarczonej przez producenta. W przypadku zastrzeżenia wyrażonego w dokumencie dopuszczającym do
stosowania materiał na przepust (np. w aprobacie technicznej), nadzór techniczny wykonania (montażu)
przepustu może prowadzić wyłącznie osoba prawna lub fizyczna wskazana w tym dokumencie.
Kontrola montażu przepustu powinna uwzględniać sprawdzenie:
 prawidłowości wstępnego montażu blach,
 sposobu umieszczania śrub łączących blachy,
 poprawności dokręcania śrub,
 prawidłowości ew. wykonania rusztowań do montażu przepustu,
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 poprawności ew. wykonania bloków dociążających i połączenia ich z przepustem,
 prawidłowości posadowienia przepustu na podłożu lub podsypce, w przypadku przeniesienia przepustu z
miejsca montażu znajdującego się poza miejscem ostatecznej lokalizacji przepustu.
6.4. Kontrola wykonania zasypki przepustu
Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna być zgodna z zaleceniami instrukcji wykonania
przepustu dostarczonej przez producenta.
Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwzględniać sprawdzenie:
 dokładności ułożenia pierwszej warstwy zasypki, wpływającej na należytą stabilizację dolnych naroży
przepustu,
 prawidłowości wykonania następnych warstw zasypki, z uwzględnieniem dopuszczalnych grubości warstw
oraz wskaźnika zagęszczenia gruntu,
 poprawności wykonania zasypki i prowadzenia zagęszczania zasypki w bezpośrednim otoczeniu
przepustu, ze zwróceniem uwagi na nieuszkadzanie konstrukcji przepustu i jego powłoki ochronnej,
 właściwości użytych materiałów (gruntów) do zasypki,
 powierzchni wykonywanej zasypki,
 nieodkształcalności wymiarów wewnętrznych przepustu pod wpływem działania zasypki.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.
6.5. Kontrola wykonania umocnienia dna i skarp przy wlocie i wylocie przepustów
Umocnienia : oględziny zewnętrzne umocnionej powierzchni, sprawdzenie ścisłości ułożenia.
7. OBMIAR ROBÓT
Podstawą dokonywania obmiarów, określający zakres robót wykonywanych w
poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej.
–
–
–

ramach

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania poniższych robót są:
3
wykopy fundamentowe
1 m (1 metr sześcienny)
3
podsypki i zasypki
1 m (1 metr sześcienny)
montaż przewodów
1 m (1 metr)

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte SST-03 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających
zakryciu.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 wykonanie wykopów,
 montaż przewodów przepustów,
 wykonanie zasypania przepustów,

-

Przy odbiorze technicznym elementów budowli sprawdzeniu podlega :
sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową,
sprawdzenie jakości materiałów,
8.1. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy przeprowadza się dla robót zanikających lub ulegających zakryciu. Roboty te należy
odebrać przed wykonaniem następnej części robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. W
przypadku pozytywnej oceny dokonuje się częściowego odbioru robót i sporządza protokół odbioru. Przez
etap robót rozumie się część prac ujętych w kosztorysie ofertowym, które stanowią określoną całość. Roboty
będą odbierane etapami na podstawie kosztorysu powykonawczego wykonanego w oparciu o kosztorys
ofertowy (który wykonano na podstawie kosztorysu „ślepego”).
8.2. Odbiór końcowy
Przeprowadza się po zakończeniu całości robót, na podstawie odbiorów częściowych. W przypadku
pozytywnej oceny dokonuje się końcowego odbioru robót i sporządza protokół odbioru.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – BRANŻA DROGOWA, HYDROTECHNICZNA

44

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3248P W M. GLINY

Przedmiotem odbioru będzie całość wykonanych robót, zgodnie z kosztorysem ofertowym. Całkowite
zakończenie robót, oraz gotowość do odbioru ostatecznego, będzie stwierdzona wpisem do dziennika budowy
i powiadomienie telefoniczne inwestora.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora i
Wykonawcy. Odbiór ten musi być poprzedzony pomiarem geodezyjnym. Komisja odbierająca roboty dokona
ich oceny, oraz zgodności wykonanych robót z umową i projektem wykonawczym.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt.7.
Zastosowane jednostki obmiarowe dla wyceny poszczególnych rodzajów robót należy przyjąć zgodnie z
przedmiarem robót. Podstawą rozliczenia robót jest kosztorys ofertowy.












Cena wykonania 1 m przepustu z rur spiralnie karbowanych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonanie wykopu zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej wraz z odwodnieniem,
dostarczenie materiałów,
przygotowanie podłoża pod przepust,
montaż przepustu z blach,
wykonanie izolacji (w razie konieczności)
zasypkę przepustu, wykonaną zgodnie z instrukcją, z zagęszczeniem warstwami,
umocnienie skarpy przy wlocie i wylocie przepustu,
uporządkowanie terenu,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt.7.
W cenie jednostkowej robót należy uwzględnić wszelkie prace powyżej niewymienione, prace towarzyszące
i tymczasowe które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą STWIORB
i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Literatura
[1] W.Goliński, A.Krupa, K.Staśkiewicz: Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych.
Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005
10.2. Akty prawne-rozporządzenia
[1] 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).
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072)
[3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (DZ. U. Nr 63 z dnia
3 sierpnia 2000 r.)

10.3. Normy
1 PN-68/B-06050
2 PN-86/B-02480
3 PN-81/B-03020
4 PN-B-06050:1999
5 PN-B-02481:1999
6 BN-77/8931-12

Roboty ziemne budowlane. Wymagania.
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary.
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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7 PN-EN 12063: 2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki
szczelne.
8 PN-EN 10248-1:
Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne
1999
warunki dostawy.
9 PN-EN 10248-2:
Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje
1999
kształtu i wymiarów.
1 PN-EN 10249-1:
Grodzice walcowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne
0 2000
warunki dostawy.
1 PN-EN 10249-2:
Grodzice walcowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje
1 2000
kształtu i wymiarów.
1 PN-B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
2
1 PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu
3
1 PN-B-06714-12
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości
4
zanieczyszczeń obcych
1 PN-B-06714-13
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów
5
mineralnych
1 PN-B-06714-15
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego
6
1 PN-B-06714-16
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren
7
1 PN-B-06714-18
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości
8
1 PN-B-06714-34
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej
9
2 PN-B-11111: 1996
Kruszywa mineralne-Kruszywa naturalne do nawierzchni
0
drogowych-Żwir i mieszanka
2 PN-B-11112
Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
1
2 PN-B-11113
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
2
drogowych. Piasek
2 PN-B-11104
Materiały kamienne. Brukowiec
3
2 BN-70/6716-02
Materiały kamienne. Kamień łamany
4
2 PN-B-01080
Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg
5
własności fizyczno-mechanicznych
2 PN-B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe
6
2 PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
7
zgodności
2 PN-B-30016/Az3:
Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny (Zmiana Az3)
8 2002
2 PN-B-30005/Az1:
Cement hutniczy
9 1996
3 PN-B-30000: 1988
Cement portlandzki
0
3 PN-B-30003: 1997
Cement murarski 15 (Zmiana A2)
1
3 BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie
2
3 PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1 : Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
2
3 PN-B-06265 : 2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 306-1 Beton-część 1
3
3 PN-88/B-6250
Beton zwykły
4
3 PN-EN 12350:2002 Część 1 do 7. Badania mieszanki betonowej
5
3 PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6 : Pobieranie
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6
3 PN-EN 12390:2002
7
3 PN-EN 1008:2003
8
3
9
4
0
4
1
4
2
4
3
4
4
4
5
4
6
4
7
4
8
4
9
5
0
5
1
5
2

próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.
Część 1 do 8. Badania betonu

PN-B-32250

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betony, w tym
wody uzyskiwanej z produkcji betonu
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

PN-H-93215: 1982

Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu

PN-B-24622

Roztwór asfaltowy do gruntowania

PN-B-24620: 1974

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-C-96177

Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco

PN-B-24625: 1957

Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco

PN-D-95017

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

PN-D-96002

Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia

PN-D-96000: 1975

Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

PN-M-82054-03

Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów

PN-M-82054-09

Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek

PN-M-82006

Podkładki okrągłe dokładne

PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2 : Klasyfikacja
środowisk
PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 4 : Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni
PN-B-02356
Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów
elementów budowlanych z betonu
PN-B-12082:1996
Darnina. Wymagania i badania przy odbiorze

5
3
5
4
5 BN-78/9224-04
5
5 BN-78/9224-04
6

Faszyna leśna
Kołki faszynowe

10.4. Inne materiały
Katalogi producentów przepustów z blach karbowanych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 06.00.

ROBOTY BETONOWE

1.

PRZEDMIOT i ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

1.1.Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót betonowych, przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących
realizacji przedsięwzięcia:
BUDOWA:
PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3248P W M. GLINY
Numer kodu CPV i nazwa:

5240000-1 „Budowa obiektów inżynierii wodnej”.
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Inwestorem inwestycji jest :
GMINA RYCHWAŁ
PLAC WOLNOŚCI 16, 62-570 RYCHWAŁ
Zleceniodawcą dokumentacji jest :
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KONINIE
UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 20d, 62-500 KONIN
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót betoniarskich przewidzianych w dokumentacji projektowej.
W zakres robót wchodzą:
- przygotowanie podłoża,
- wykonanie i transport mieszanki betonowej,
- szalowania, deskowania,
- pielęgnacja,
- izolacje odgruntowe i odpowietrzne,
- wykonanie przerw dylatacyjnych
Dla poniższych prac:
■ wykonanie warstwy podbetonu pod umocnienia koryta rowów
■ wykonanie podłoża betonowego pod konstrukcję przepustu
■ wykonanie spoinowania umocnień koryta rowów

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w dokumentacji
projektowej.
Wymagania dla betonów żwirowych hydrotechnicznych C30/37 XF3 przewidzianych w dokumentacji
projektowej:
Wodoszczelność wg PN-EN 201-1 – W-6
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Mrozoodporność wg PN-B-06250:1988 – F100
Wodoszczelność wg BN-62/6738-07 – W-6
Mrozoodporność wg BN-62/6738-07 – M100
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe użyte w niniejszej STWIORB są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i STO
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w STO Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi specyfikacjami
i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STO
2.2. Składniki mieszanki betonowej.

Składniki mieszanki betonowej wg PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Al :2005 PN-EN 2061:2003/A2:2006, PN-EN 206 1:2003/Ap 1:2004.
2.2.1. Cement.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych wg
normy PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-2:2002 , PN-EN 197-1:2002/Al:2005 o następujących klasach
wytrzymałościowych:
klasa 32,5 - do betonu klasy C20/25 i niższej
klasa 42,5 - do betonu klasy C25/30 i wyższej
klasa 52,5 - do betonu klasy C35/45 i wyższej
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis,
zawierający następujące dane:



nazwa wytwórni i miejscowości



masa worka z cementem



data wysyłki



oznaczenie



termin trwałości cementu.

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości /atest/ wraz z wynikami badań.
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu:



cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197- 2:2002, a
wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002



zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, posiadającej atest z wynikami badan cementowni,
można ograniczyć do wykonania badań podstawowych



przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli
obejmującej :

-

oznaczenie czasu wiązania

-

oznaczenie zmiany objętości

-

sprawdzenie zawartości grudek /zbryleń cementu nie dających się rozgnieść w palcach i
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nie rozpadających się w wodzie.
W przypadku, gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może być użyty do
betonu.
Warunki magazynowania i okres składowania dla cementu pakowanego /workowanego/:



składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed
opadami)



magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach).

Cement nie może być użyty do betonu po okresie:



10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych



po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę - w przypadku przechowywania w
składach zamkniętych.

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
2.2.2.

Kruszywo do betonu.

Kruszywa stosowane w produkcji mieszanek betonowych pozyskiwane są ze złóż skały macierzystej, która
została podzielona na ziarna w skutek procesów wietrzenia i ścierania lub zamierzonego mechanicznego
kruszenia.
Kruszywo stanowi ok. 70-80% całkowitej objętości betonu i ma znaczący wpływ na kształtowanie cech
zarówno świeżej mieszanki betonowej jak i stwardniałego betonu. Podział kruszyw wg PN-EN 12620:2004
Kruszywa do betonu:



kruszywa naturalne



kruszywo sztuczne



kruszywo z recyklingu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia,
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być
na placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu, w taki sposób, aby nie ulegały
zanieczyszczeniu i nie mieszały się. Zapasy kruszywa powinny być wystarczające dla zapewnienia wykonania
wszystkich badań i testów i nie zakłócenia rytmu budowy.
Kruszywo grube
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy PN-EN 12620:2004, PN-EN
12620:2004/AC:2004. Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa
wyników jego pełnych badań oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej
w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. Na budowie dla każdej partii kruszywa należy
wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące:



oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, PN-EN 933-1:2000/A 1:2006



oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2001



oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714-13: 1978.

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami norm, użycie takiego
kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu /np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji
kruszywa/ i ponownym sprawdzeniu.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:



1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu



3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do
kierunku betonowania.

Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania recepty
roboczej betonu.
Kruszywo drobne
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Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-EN 13139:2003, PN-EN
12620:2004, PN-EN 933-1:2000. Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom
niepełnym obejmującym oznaczenie:



zawartości zanieczyszczeń obcych



zawartości pyłów mineralnych



składu ziarnowego zawartości grudek gliny

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej a w szczególności:



nie zawierać domieszek organicznych,



mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań
wg PN-EN 12620:2004 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej
w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności
kruszywa wg PN-EN 1925:2001 i zawartości frakcji 0-2 mm dla korygowania recepty roboczej mieszanki
betonowej.
2.2.3.

Woda zarobowa.

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Zaleca się
stosowanie wody wodociągowej pitnej, której stosowanie nie wymaga przeprowadzania badań. w przypadku
poboru wody z innego źródła, należy przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie z w/w normą.
2.2.4.

Domieszki do betonu.

Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002, PN-EN 9346:2002. Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak: zmniejszenie
wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ
domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki
o działaniu upłynniającym, napowietrzającym, przyspieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie.
Domieszki chemiczne są definiowane w normie PN-EN 934-2 jako materiały dodawane podczas
wykonywania mieszanki betonowej, w ilości nie przekraczającej 5% masy cementu w celu modyfikacji
właściwości mieszanki betonowej stwardniałego betonu.
Rodzaje domieszek:



domieszki uplastyczniające i upłynniające – plastyfikatory, superplastyfikatory;



domieszki napowietrzające;



domieszki uszczelniające;



domieszki opóźniające;



domieszki spęczniające;



domieszki stabilizujące;



domieszki do betonowania pod wodą;



domieszki spieniające;



domieszki do zaczynów iniekcyjnych;



emulsje polimerowe.

2.2.5.

Dodatki mineralne.

Jako dodatki mineralne modyfikujące właściwości betonu stosowane są:



mielony granulowany żużel wielkopiecowy



pył krzemionkowy



popiół lotny
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Podstawowy fizyczny mechanizm oddziaływania dodatków mineralnych dodawanych do betonu to
uszczelnienie struktury. Charakteryzujące się wysokim stopniem rozdrobnienia (popiół lotny oraz pył
krzemionkowy) wypełniają przestrzenie między ziarnami cementu, podobnie jak się to dzieje w przypadku
cząstek cementu, które uszczelniają pustki między ziarnami piasku oraz w przypadku piasku
uszczelniającego stos okruchowy kruszywa grubego.
Pył krzemionkowych modyfikuje również strukturę porów w stwardniałym zaczynie cementowym. Zwiększa
się również udział zamkniętych porów żelowych, a maleje udział porów kapilarnych.
Dodatki mineralne powodują że beton charakteryzuje się wieloma bardzo korzystnymi właściwościami. Do
właściwości tych należy zaliczyć:


wzrost wytrzymałości początkowej i końcowej



małą przepuszczalność dla gazów i cieczy



zwiększoną odporność na korozję chemiczną



zwiększoną mrozoodporność.

2.2.6.

Mieszanka betonowa.

Beton - zgodnie z normą PN-EN 206-1 Beton - Część 1. Wymagania, właściwości produkcja i zgodność materiał powstały ze zmieszania kruszywa, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych
domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu.
Mieszanka betonowa - całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie umożliwiającym
zagęszczenie wybraną metodą, spełniająca wymagania normy PN-EN 206-1.
Beton stwardniały - beton który jest w stanie stałym i który osiągnął pewien poziom wytrzymałości. Rodzaje
betonu:


beton lekki - o gęstości objętościowej od 800 do 2000 kg/m



beton zwykły - o gęstości objętościowej większej niż 2000 kg/m i nie przekraczającej 2600 kg/m



beton ciężki - o gęstości objętościowej większej niż 2600 kg/m

3
3

3

3

Składniki betonu:
Dobór klasy cementu w zależności od wymaganej klasy betonu:
Klasa cementu

Klasa betonu wg
PN-EN 206-1

32,5

C8/10 - C35/45

42,5

C20/25 - C40/50

52,5

C35/45 i wyżej

Mieszanka betonowa powinna spełniać wymagania normy PN-EN 206-1:2003. Produkcja mieszanki
betonowej powinna odbywać się na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę lub na
jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub
też za zgodą Inspektora nadzoru zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium.
Właściwości mieszanki betonowej:
Konsystencja mieszanki betonowej
Konsystencja (ciekłość) mieszanki betonowej wpływa na łatwość przemieszania się mieszanki w formie przy
określonym sposobie jej układania. Zgodnie z normą konsystencję można oznaczać czterema metodami:


metoda opadu stożka metoda Vebe



metoda stopnia zagęszczalności



metoda stolika rozpływowego

Konsystencję mieszanki betonowej należy dobierać w zależności od sposobu transportu i zagęszczenia
mieszanki oraz kształtu elementu i rozmieszczenia zbrojenia. Orientacyjny dobór konsystencji mieszanki
betonowej:
Konsystencja
formowania betonu

Sposoby zagęszczenia mieszanki i warunki
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Wilgotna

Mieszanki wibroprasowane, przekroje proste niezbrojone

Gęstoplastyczna

Mieszanki wibrowane lub ubijane ręczne, przekroje
proste rzadko zbrojone
Mieszanki wibrowane i ręcznie sztychowane, przekroje
proste normalnie zbrojone lub przekroje
złożone rzadko zbrojone
Mieszanki wibrowane i ręcznie sztychowane, przekroje
złożone gęsto zbrojone
Mieszanki ręcznie sztychowane
Mieszanki samozagęszczalne

Plastyczna
Półciekła
Ciekła
Bardzo ciekła

UWAGA!
Niedopuszczalne jest zwiększanie ciekłości mieszanki betonowej dodawaniem wody - powoduje to
zwiększenie wartości wskaźnika w/c i pogorszenie właściwości betonu.
Konsystencję należy regulować dodawaniem zaczynu cementowego o optymalnym w/c lub wprowadzeniem
domieszek uplastyczniających lub upłynniających.
Urabialność mieszanki betonowej:
Urabialność mieszanki betonowej decyduje o szczelnym, jednorodnym i możliwie łatwym wypełnieniu
mieszanką formy przy założonym sposobie zagęszczenia. Na urabialność mieszanki wpływa:
objętość zaprawy wprowadzonej do mieszanki
zawartość frakcji pyłowej
urabialność mieszanki betonowej powinna być zachowana w całym okresie czasu; tj. od momentu
wytworzenia mieszanki w betoniarni aż do jej zabudowania.
2.2.7.

Właściwości stwardniałego betonu.

Wytrzymałość na ściskanie:
Wytrzymałość na ściskanie jest zwykle podstawowym wymaganiem dotyczącym betonu, stawianym na etapie
projektowania konstrukcji i elementów betonowych. Właściwość ta jest ściśle związana z mikrostrukturą
stwardniałego zaczynu cementowego oraz wytrzymałością kruszywa i strefy kontaktowej kruszywo-zaczyn.
Wytrzymałość betonu na ściskanie jest oznaczana jego klasą.
Zgodnie z normą PN-EN 206-1 klasa betonu to symbol literowo liczbowy (np. C25/30) określający beton pod
względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczby po literze C oznaczają wytrzymałość charakterystyczną
oznaczaną na próbkach walcowych o wysokości 300mm i średnicy 150mm oraz sześciennych o wymiarach
150xl50xl50mm.
Klasy wytrzymałości na ściskanie betonu zwykłego:
Wg normy PN-EN 206-1
Wg normy PN-B-06250:1988
B7,5
C8/10
B10
B12,5
C12/15
B15
C16/20
B20
C20/25
B25
C25/30
B30
B35
C30/37
B37
Wodoszczelność - głębokość penetracji wody pod ciśnieniem:
Norma PN-EN 206-1 wprowadza badanie głębokości penetracji wody pod ciśnienie będące odpowiednikiem
badania wodoszczelności wg normy PN-B-06250: 1988.
Zmianie uległa procedura badawcza, jak również sposób określania wodoszczelności badanego betonu.
Stopnie wodoszczelności betonu wg PN-B-06250:1988:
Wskaźnik ciśnienia
wody

Stopień wodoszczelności betonu przy jednostronnym parciu
Stałym

Okresowym

0,5-5

w 2

W2

6-10

w 4

W2

11-15

w6

W4

16-20

w 8

W6
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Mrozoodporność:
Zamarzająca woda w porach betonu zwiększa objętość objętość o około 10%. Powoduje to naprężenia
wewnątrz betonu, które mogą być przyczyną spękań betonu. Ilość uszkodzeń zwiększa się w przypadku
cyklicznego zamrażania i rozmrażania betonu, co w konsekwencji prowadzi do całkowitego zniszczenia
materiału.
W praktyce odporność betonu na działanie mrozu uzyskuje się poprzez właściwe napowietrzenie mieszanki
betonowej za pomocą domieszek chemicznych. Wprowadzenie domieszek napowietrzających pozwala
uzyskać zamknięte mikropory, które pozostają niewypełnione wodą. Badanie mrozoodporności betonu
przeprowadza się przy zastosowaniu metod polegających na cyklicznym zamrażaniu i rozmrażaniu próbek
betonu w wodzie.
Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i rozmrażania po których ubytek masy
i spadek wytrzymałości nie przekroczy dopuszczalnych wartości.
Stopnie mrozoodporności betonu wg PN-B-06250:1988:
Wskaźnik N

1)

Stopień mrozoodorności

Do 25

F25

26-50

F50

51-75

F75

76-100

F100

101-150

F150

1)

Wskaźnik N - równy liczbie przewidywanych lat użytkowania konstrukcji

2.2.8.

Betony wodoszczelne.

Dzięki uzyskanym parametrom większość betonów wysokowartościowych, można zakwalifikować do grupy
betonów wodoszczelnych. Wykonuje się je dla zapewnienia wymaganej szczelności, przewyższającej
szczelność technologii betonów zwykłych. Betony wodoszczelne uzyskuje się dzięki odpowiedniemu,
precyzyjnemu doborowi składników mieszanki betonowej oraz zminimalizowaniu porowatości betonu.
Szczelność ta funkcyjnie zależy głównie od wskaźnika wodno-spoiwowego i wieku betonu.
Wyróżnia się kilka stopni wodoszczelności betonu: W2, W4, W6, W8, WIO i W12. Liczba oznacza wielkość
ciśnienia słupa wody w MPa, oddziałującego na próbkę betonową o grubości 15 cm. Dla uzyskania
poszczególnych stopni wodoszczelności zaleca się, aby wskaźnik wodno-cementowy kształtował się
następująco:
■

dla W8-W12, W/C <0,45;

■

dla W6 - W8, 0,45 < W/C < 0,5;

■

dla W4 - W6, 0,5 < W/C ' 0,6;

■

dla W2, W/C > 0,6.
Zalecana jest jak najgęstsza, możliwa do zawibrowania konsystencja. Należy również zwrócić szczególną
uwagę na jakość i jednolitość stosowanego kruszywa. w betonach wodoszczelnych zaleca się stosowanie
kruszyw sortowanych. Bardzo ważne przy wykonywaniu betonów wodoszczelnych jest zapewnienie pełnej
szczelności, uwzględniając również rysy skurczowe. w procesie dojrzewania, na skutek szybkiej utraty wody
z betonu i wydzielania ciepła hydratacji, na powierzchni betonu powstają mikrorysy skurczowe. Aby
zapobiec rozwojowi rys skurczowych, należy ściśle przestrzegać pielęgnacji betonu. w przypadku betonów
wodoszczelnych zaleca się 14 - dniową pielęgnację. Po tym czasie skurcz nie będzie powodował
powstawania rys, gdyż wytrzymałość betonu na rozciąganie będzie wystarczająca do przeniesienia
naprężeń, wywołanych odkształceniami technologicznymi.

2.2.9. Izolacje
Odgruntowo: Dwukrotne malowanie roztworem asfaltowym wymagania wg PN-B-24620:I998.
Odpowietrznie: Dwukrotne pokrycie dwuskładnikową zaprawą uszczelniającą na bazie dyspersji polimerowej
o następujących właściwościach:
Bezszwowa i bezspoinowa, mostkująca rysy elastyczna powłoka uszczelniająca
Do stosowania na wszelkich nośnych, spotykanych w budownictwie podłożach
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Wiążąca hydraulicznie
Łatwa w stosowaniu
Może być nanoszona pacą, pędzlem lub natryskiwana odpowiednim urządzeniem
Wiąże z wilgotnym podłożem bez wstępnego gruntowania
Dyfuzyjna, odporna na mróz, starzenie i UV
Nie przepuszcza wody do ciśnienia 7 bar
Odporna na działanie wody agresywnej zgodnie z DIN 4030

Dane techniczne:
SKŁADNIK A

SKŁADNIKB

piasek kwarcowy,
dyspersja tworzyw
cement modyfikowany
sztucznych
pojemnik 8.33 kg
dodatkami
Opakowanie
worki 25
kg worki 6 kq
po|emnik
2 kq
polimerowymi
Proporcje mieszania
3 cz. wag.
1 CZ. wag.
!
Gęstość przygotowanej
1,5 g/cm
Czas
mieszania
ok. 3 minuty
zaprawy
Czas aplikacji
ok. 60 minut
Temperatura aplikacji
+ 5°C do + 30°C
Składowanie:
przechowywać do 12 miesięcy w suchym
wilgoć gruntowa
/ pomieszczeniu
min
i chłodnym
Zużycie
2
woda
opadowa
nie
3,5kq/m
ok.
2 mm
2
woda opadowa
min
^.SKg/m
ok. 2,5mm
zaleaaiaca
zalegająca
/
woda
Przyczepność do podłoża
>1,3 MPa
ciśnieniowa
Odporność
na działanie
z betonu
a 0,7
wody o podwyższonej
temperaturze (+G0°C)
Opórokreślona
dyfuzyjnyzmianą
względem
<1,0m
pary
przyczepności do betonu
Wodoszczelność
brak przecieku przy ciśnieniu > 0,8 MPa
Mrozoodporność,
oceniana po 50 cyklach brak, uszkodzeń brak przecieku przy ciśnieniu >
0,5 MPa > 0,7 MPa
zamrażania i rozmrażania
w zakresie
Odporność
na przebicie
brak przecieku przy ciśnieniu MPa
- wyglądu
statyczne,
określona
>0,5
- wodoszczelności
powłoki
>0,5
-wodoszczelnością
przyczepności do podłoża
w MPa,zpo
działaniu
>0,5
betonu
obciążeń:
>0,5
Odporność na
> 0,8 mm
- 5 daN
powstawanie rys podłoża
-10 daN -15 daN
brak pęknięć oraz innych uszkodzeń
- 20na
daN
Odporność
zmęczenie
powierzchni przy badaniu zgodnie z instrukcją IT
Maksymalne naprężenie
Nr
294,MPa
p III
> 0,7
przy rozciąganiu
2.3. Deskowanie.
Dokumentacja projektowa przewiduje deskowania tradycyjne – drewniane z wypełnieniem ze sklejki
wodoodpornej.
2.4. Dylatacje
2.4.1. Taśma dylatacyjna Wybór konkretnej taśmy dylatacyjnej dokonany będzie przez Inżyniera

spośród przedstawionych przez Wykonawcę materiałów spełniających wymagania podane w
projekcie, po konsultacji z Projektantem. Zastosowana taśma musi posiadać świadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie mostowym wydane przez IBDiM. Dostarczona
taśma musi być zaopatrzona przez Producenta w atest potwierdzający cechy materiałów.
2.4.2. Materiał

wypełniający Do wypełnienia przerwy dylatacyjnej należy stosować
styropianowe lub płyty pilśniowe nasączone bitumem o odpowiedniej grubości.

płyty

2.4.3. Materiał zamykający Do zamknięcia przestrzeni przerwy dylatacyjnej stosować należy kit

dylatycyjny
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Materiały objęte certyfikacją powinny posiadać Aprobaty techniczne IBDiM i być zaakceptowane przez
Inżyniera, po konsultacji z Projektantem. Dostarczone materiały powinny być zaopatrzone przez Producenta
w atest potwierdzający cechy materiałów.
3.

SPRZĘT.

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO
3.2.

Sprzęt niezbędny do wykonania robót

Roboty związane z wykonaniem elementów betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane ręcznie lub
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót,
wymagań technicznych w zakresie BHP i przepisów planu BiOZ, zostaną przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Wykonawca powinien dysponować m.in.:


do przygotowania mieszanki betonowej:

-

betoniarkami o wymuszonym działaniu,

-

dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji,

-

odpowiednio przeszkoloną obsługą,



do wykonania deskowań:

-

sprzętem ciesielskim,

-

samochodem skrzyniowym,

-

żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań,



do przygotowania zbrojenia:

-

giętarkami,

-

nożycami,

-

prostowarkami i innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami,



do układania mieszanki betonowej:

-

pojemnikami do betonu,

-

pompami do betonu,

-

wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,

-

wibratorami przyczepnymi,

-

łatami wibracyjnymi,

-

zacieraczkami do betonu,



do obróbki i pielęgnacji betonu:

-

szlifierkami do betonu.

4.

TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO. Środki transportu wykorzystywane przez
Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepisów o ruchu drogowym.
4.2. Transport składników mieszanki betonowej.
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
4.3. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.
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Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów należy
dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. w czasie transportu
w mieszance nie może nastąpić: segregacja, zmiana konsystencji i składu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy niż:
0



90 minut przy temperaturze otoczenia +15 C



70 minut przy temperaturze otoczenia +20 C



30 minut przy temperaturze otoczenia +30 C.

0
0

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT.
Zasady ogólne wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu
miejsca prowadzonych robót budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robót
budowlanych oraz planu BiOZ.



Roboty betoniarskie powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003.



Betonowanie można rozpocząć po odbiorze zbrojenia - po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru.
Betonowanie.
Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.2.



Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo,
z dokładnością:
-

2% - przy dozowaniu cementu i wody

-

3% - przy dozowaniu kruszywa.



Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.



Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.



Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).



Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.



Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.



Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających
wymaganą wielkość otuliny.



Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą
spada. w przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej
(do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).



Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej,
która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
-

w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,
warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio
z pojemnika lub rurociągu pompy, a płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy
stosować belki wibracyjne.
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-

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę,
z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie
poziomej,
podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą

-

wibratora,
-

podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość
5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmować powoli w stanie wibrującym,

-

kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m,

-

belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt
i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości,

-

czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund,

-

zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm
w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu,
rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe

-

pola,
-

mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.



Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem.



Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku
naprężeń głównych.



Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
-

usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy
pozostałego szkliwa cementowego,

-

obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.



W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.



Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać
2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio ułożonego betonu.



W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót
i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
Pobranie próbek i badanie.



Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych
normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.



Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. w planie kontroli powinny być uwzględnione
badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi STWIORB oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.



Badania powinny obejmować:
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-

badanie składników betonu

-

badanie mieszanki betonowej

-

badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązania betonu.
Temperatura otoczenia:


Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C,

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznięciem.



W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do 5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
Zabezpieczenie podczas opadów:

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
Betonowanie w warunkach obniżonych temperatur
Warunkiem prowadzenia prac w obniżonych temperaturach otoczenia jest utrzymanie temperatury ≥ 5°C
w mieszance betonowej. Zapewnia to właściwy przyrost wytrzymałości i uzyskanie odporności betonu na
działanie mrozu.
Przyjmuje się że odporność na działanie mrozu beton uzyskuje gdy jego wytrzymałość wynosi nie mniej niż:


5 MPa - przy stosowaniu cementów portlandzkich CEM i



8 MPa - przy stosowaniu cementów portlandzkich wieloskładnikowych CEM II



10 MPa - przy stosowaniu cementów hutniczych CEM III

Podniesienie temperatury mieszanki betonowej możliwe jest poprzez:


zwiększenie zawartości cementu w betonie - ok. 5-10%



zastosowanie cementów o wyższym cieple hydratacji



podgrzewanie wody zarobowej



stosowanie domieszek przyśpieszających proces twardnienia

Prowadzenie prac betonowych w obniżonych temperaturach:

temperatura dostarczonej na plac budowy mieszanki betonowej nie może być niższa niż +5°C jednak
nie wyższa niż +30°C.


nie wolno dopuścić do zamarznięcia szalunków i zbrojenia



należy chronić beton przed utratą ciepła w pierwszym okresie



zabudowany beton chronić przed utratą ciepła przez stosowanie mat i osłon,



stosowanie nagrzewania lub nadmuchu ciepłego powietrza



nie dopuszczać do przemrożenia świeżego betonu, znacznych różnic temperatury pomiędzy
rdzeniem a powierzchnią elementu konstrukcyjnego



nie należy wprowadzać zmian w/c dostarczonej mieszanki betonowej


dodanie mieszanki chemicznej, popularnie zwanej „przeciwmrozowa", nie zastąpi właściwej
pielęgnacji.
Pielęgnacja betonu
Trwałość konstrukcji i elementów betonowych oprócz odpowiedniego doboru surowców i składu mieszanki
betonowej oraz produkcji i sposobu jej ułożenia, jest w dużej mierze uzależniona od pielęgnacji świeżego
betonu.
Czynności technologiczne związane z pielęgnacją mają na celu:
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zapewnienie optymalnych warunków cieplno-wilgotnościowych w dojrzewającym betonie



ochrona świeżo wykonanego betonu przed szkodliwym wpływem promieni słonecznych , wiatru,
opadów atmosferycznych



przeciwdziałanie skurczowi spowodowanemu wysychaniem betonu



redukcję różnicy temperatur pomiędzy powierzchnią betonu a jego rdzeniem



zapobieganie zamarzaniu wody zarobowej i prawidłowy rozwój wytrzymałości betonu w obniżonych
temperaturach otoczenia

W zależności od panujących warunków atmosferycznych rozróżniam) następujące metody pielęgnacji:


pielęgnacja mokra



stosowanie osłon zewnętrznych



stosowanie preparatów do pielęgnacji betonu.

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu:
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem
i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy, nie później niż po 12 godzinach
od zakończenia betonowania, rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez
7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a
także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. w czasie
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
Okres pielęgnacji:
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji
może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych
(zgodnie z normą PN-EN 206-4) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.
Wykańczanie powierzchni betonu
Równość powierzchni i tolerancji:
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:


wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,



pęknięcia są niedopuszczalne,



rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 4 cm,



pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie
mniejsze niż 4 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni
odpowiedniej ściany,



równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji należy:


wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody
bezpośrednio po rozebraniu szalunków,



raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać,
aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,



wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować
wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.
Montaż dylatacji

5.3.

Taśmę dylatacyjną montować w deskowaniu przed betonowaniem konstrukcji w sposób zalecany przez
Producenta taśm. W przerwie dylatacyjnej montować należy wewnętrzne taśmy dylatacyjne. Przerwę
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wypełnić przekładką z płyty pilśniowej twardej nasączonej bitumem i zamknąć kitem dylatacyjnym.. Szczegóły
wykonania przerwy dylatacyjnej przeciwskurczowej według Rysunków. Roboty powinny być prowadzone pod
nadzorem przedstawiciela Producenta taśm.
UWAGA: DYLATACJE WYKONAĆ ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO w pkt.6.
6.2.

Zasady kontroli jakości robót.

Kontrola jakości robót betoniarskich obejmuje sprawdzenie ich zgodności z dokumentacją projektową oraz
wyżej podanymi wymaganiami.
7.

OBMIAR ROBÓT.

7.1.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STO. Inspektor nadzoru, po uprzednim zgłoszeniu
zakończenia robót betoniarskich przez Wykonawcę, dokona ich obmiaru ilościowego w zgodności
z przedmiarem robót.
7.2.

Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi są:
m

3

- wykonanych warstw podbudowy

8.

ODBIÓR ROBÓT.

8.1.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STO. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, po
zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym
Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.
8.2.

Odbiór robót.

Odbiór deskowań:
Do odbioru deskowań powinien być przedłożony dziennik wykonywania deskowań, jeżeli taki był prowadzony
na budowie albo zapisy w dzienniku budowy dotyczące danego rodzaju deskowania. Odstępstwa od
postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Inspektora nadzoru;
Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinno być
dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości materiałów przy odbiorze deskowania
powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości
materiałów lub elementów wystawionych przez producentów; przy odbiorze deskowań należy sprawdzać:


przekroje i rozstawy stojaków(podpór);



usztywnienie jak wyżej;



szczelność deskowania;



wartość roboczej strzałki ugięcia jeżeli taka została przewidziana;



prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie;



usunięcie z deskowań zanieczyszczeń;



powleczenie deskowanie preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu;



sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych;



dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań:
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odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1 m - 2 mm;


mm;

odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1 m wysokości - 1,5



odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 5,0mm;



odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa od pionu na całej wysokości 10,0 mm.

Odbiór konstrukcji monolitycznych:
Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny być przedstawione następujące dokumenty:


rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone w trakcie realizacji
budowy, a przy zmianach związanych z bezpieczeństwem obiektu również rysunki wykonawcze;



dokumenty stwierdzające
autorskiego);



wyniki badań kontrolnych betonu;



protokoły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania;



protokoły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem;



protokoły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających;



protokoły z odbiorów fundamentów i ich podłoża;



inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy mające
wpływ na udokumentowanie jakości wykonania obiektu budowlanego.

uzgodnienie

dokonanych

zmian(dzienniki

budowy,

karty nadzoru

Niezależnie od powyższych dokumentów przy badaniu konstrukcji betonowych i żelbetowych powierzchnia
winna być poddana badaniu i ocenie pod kątem:


prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów;



zgodności z projektem otworów i kotwień;



prawidłowości ustawienia części zabetonowanych;



prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych;



prawidłowości położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp.

Parametry techniczne odbiorowe:


sprawdzenie jakości betonu pod względem zagęszczenia i jednolitości struktury na podstawie
dokładnych oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań:



przy sprawdzaniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia
ewentualnych raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a
w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż
5% przekroju danego elementu;



zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte.

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia.
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Odchylenia dopuszczalne

[mm]

Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych

+/- 50 mm

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych

+/- 20 mm

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych
dla słupów i innych elementów prefabrykowanych

+/- 50 mm

Odchylenia płaszczyzn i krawędzi
projektowanego odchylenia :

ich

przecięcia

do

a) na 1 m wysokości

+/- 5 mm

b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach

+/- 20mm

c) w

ścianach ( budowlach) wzniesionych w deskowaniu
1/500 wysokości
ślizgowym lub przestawnym
budowli, nie więcej niż
100 mm

Odchylenia płaszczyzn poziomych od pionu :
a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku
b) na całą płaszczyznę

+/- 5 mm
+/- 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu
łatą o długości 2,Om z wyjątkiem powierzchni podporowych :

9.

a) powierzchni bocznych i spodnich

+/- 4mm

b) powierzchni górnych

+/- 8 mm

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów

+/- 20 mm

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego

+/- 8 mm

Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów

+/- 5 mm

PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę w umowie za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
− roboty przygotowawcze i pomiarowe,
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
− wykonanie konstrukcji betonowych,
− wypełnienie szczelin dylatacyjnych płyt pilśniowych;
− wykonanie dylatacji z taśm dylatacyjnych z PCW; kitowanie fug dylatacyjnych
− oczyszczenie miejsca robót.
W cenie jednostkowej robót należy uwzględnić wszelkie prace powyżej niewymienione, prace towarzyszące
i tymczasowe które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą STWIORB
i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10.

PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE.

10.1.

Normy.

PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-EN 206-1:2003/Al :2005 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-EN 206-1:2003/A2:2005 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
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BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.
PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego Oznaczanie współczynnika nasiąkliwości kapilarnej.
PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne .Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności
i ocena zgodności.
PN-EN 934-6:2002/Al :2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola
zgodności i ocena zgodności.
PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
PN-EN 197-2:2002 Cement-Część 2: Ocena zgodności.
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek.
PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka.
PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 3: Badanie konsystencji metodą Vebe.
PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania
dotyczące kitów.
PN-EN ISO 8340:2005 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Kity. Określanie właściwości
mechanicznych kitów przy stałym rozciąganiu (oryg.).
PN-EN ISO 7389:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Określanie powrotu elastycznego
kitów.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002/Ap
i projektowanie.

1:2004

Konstrukcje

betonowe,

żelbetowe

i sprężone.

Obliczenia

statyczne

PN-EN 1992-1-1:2005 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla
budynków (oryg.).
PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2: Reguły ogólne.
Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.
PN-N-01256-03:1993 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Azl: 1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).
PN-N-01256-3/Al: 1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).
10.2.

Dokumenty związane.

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono Polskiej Normy lub
których właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej Normie.

wyrobów,

Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców wyrobów
budowlanych, szczególnie w odniesieniu do wyrobów systemowych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST – 07.00)
KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

1.

WSTĘP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego
w związku z wykonaniem przedmiotowej inwestycji.
1.1.

BUDOWA:

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3248P W M. GLINY

Numer kodu CPV i nazwa:

5240000-1 „Budowa obiektów inżynierii wodnej”.
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Inwestorem inwestycji jest :
GMINA RYCHWAŁ
PLAC WOLNOŚCI 16, 62-570 RYCHWAŁ
Zleceniodawcą dokumentacji jest :
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KONINIE
UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 20d, 62-500 KONIN

Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.2.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni w ramach niniejszej inwestycji.
1.4. Podstawowe określenia i pojęcia

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO). Wskaźnik zagęszczenia gruntu:
IS = Pd / Pds
gdzie:
Pd – gęstość objętościowa szkieletu gruntowego wg PN-B-04481:1988
Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona wg
Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO).

2. MATERIAŁY

Nie występują.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO).

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Dowolny, do ładowania i transportu, akceptowany przez Inżyniera. Należy stosować sprzęt posiadający
świadectwa dopuszczenia, aktualne badania techniczne i instrukcje użytkownika. Do wykonania wykopów,
profilowania i zagęszczania koryta należy stosować: - sprzęt mechaniczny dostosowany do szerokości
profilowanego koryta, - sprzęt do robót ręcznych (wykopy i profilowanie), - walce statyczne i dostosowane do
wielkości zagęszczanej powierzchni, oraz ubijaki mechaniczne do stosowania w miejscach trudno dostępnych,
- inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. Każda jednostka sprzętowa powinna być w dobrym stanie
technicznym, zapewniająca uzyskanie wymaganej jakości robót.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO).
4.2. Transport materiałów
Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi samowyładowczymi. Transport powinien odbywać się
zgodnie z zasadami obowiązującymi w resorcie transportu. Każda jednostka sprzętowa powinna być w dobrym
stanie technicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej jakości robót.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO)
5.2. Zasady wykonania robót

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Wyznaczenie koryta i sposób jego wykonania powinien
umożliwiać prawidłowe wykonanie, zgodne z dokumentacją projektową, wykonanie warstw podbudowy i
nawierzchni chodników. Rozmieszczenie palików lub szpilek stalowych, ustawionych w rzędach równoległych,
powinien umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do dalszych robót w odstępach nie większych niż 10m.
5.3. Zasady prowadzenia robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi
zawartymi w dokumentacji projektowej. Wszelkie odstępstwa winny być zarejestrowane w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inżyniera. Wykonawca ma obowiązek dokonywać bieżącej kontroli warunków gruntowych
w trakcie wykonywania wykopów i ich porównywania z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej.
Niezgodność powinna być odnotowana w dzienniku budowy z powiadomieniem projektanta. Wykonawca
powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby nie naruszyć struktury gruntów poniżej projektowanej rzędnej
dna koryta. W miejscach, gdzie występują grunty o innych parametrach, niż zakładała to dokumentacja
projektowa, lub w razie naruszenia struktury, należy przeprowadzi wymian gruntu w sposób uzgodniony z
projektantem i Inżynierem. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejących sieciach
uzbrojenia, zaistniałe na skutek prowadzonych robót, równie w przypadku, gdy przekazana przez
zamawiającego dokumentacja projektowa nie przewidywała występowania tych urządzeń.
5.4. Wymagania dotyczące podłoża

Zagęszczenie gruntu w wykopach pod nawierzchnią drogową powinno spełniać wymagania dotyczące
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00 w warstwie górnej o grubości min. 20 cm pod
konstrukcją nawierzchni chodników. Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić. Na wyrównanej i dogęszczonej
powierzchni koryta wymagana jest nośność E2 > 45 MPa. Zagęszczenie należy prowadzić bezpośrednio po
profilowaniu. Czynności te należy wykonać walcami stalowymi gładkimi lub ubijakami mechanicznymi w
miejscach trudno dostępnych. Nie dopuszczać do nadmiernego zawilgocenia gruntów podłoża. Błoto należy
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wymienić na podsypkę żwirowo-piaskową lub czekać z dalszym prowadzeniem robót do czasu naturalnego
wyschnięcia. W przypadku, gdy w korycie drogi występują kamienie należy je usunąć. Wykonywane roboty
związane z korytowaniem, profilowaniem i zagęszczaniem podłoża należy prowadzić jednocześnie na całej
szerokości nawierzchni parkingu i chodników.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po
wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez
Inżyniera.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu .
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan - w tym również zagęszczenie i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on
na własny koszt.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania w czasie robót
Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakoś w formie protokołów lub wpisów do
dziennika budowy. Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz STO „Wymagania ogólne”.
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
częstotliwości
Gwarantujące zachowanie wymaganej jakości robót i nie rzadziej niż w niniejszej specyfikacji.
Sprawdzeniu po profilowaniu i zagęszczeniu koryta podlegają:
-ukształtowanie pionowe osi z tolerancją do 1 cm (1 pomiar na 25 mb)
- głębokość koryta z tolerancją +1cm i -2cm (1 pomiar na 50mb)
- spadek poprzeczny z tolerancją 0,5% (1 pomiar na 50mb i w punktach charakterystycznych)
-zagęszczenia dna koryta i wilgotność gruntu w czasie zagęszczenia z tolerancją 10% w stosunku
do wilgotności optymalnej (minimum 2 pomiary na każdej działce roboczej i nie rzadziej niż 1
2
pomiar na 600 m )
- równość podłoża mierzona łatą czterometrową co 50 mb z tolerancją 2cm
- równość poprzeczna z tolerancją jak wyżej (1 pomiar na 50mb)
Jakość wykonanych robót należy uznać za zgodną z wymaganiami normy PN-S-02205:1998, jeżeli wszystkie
wyniki badań spełniają powyższe wymagania. W przypadku stwierdzenia usterek, Inżynier ustali zakres robót
poprawkowych do wykonania przez wykonawcę na koszt wykonawcy.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w
punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i
powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
3
2
Obmiaru ilościowego dokonuje się w [m ] gruntu w stanie rodzimym, lub [m ] powierzchni wykonanego i
odebranego koryta.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z
dokumentacją, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
3
2
Cena wykonania 1 m wykopu, lub 1m profilowanego koryta obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie i zabezpieczenie robót,
 zebranie humusu, załadunek i wywóz,
 wykonanie wykopu z transportem urobku na składowisko obejmujące: odspojenie,
 przemieszczenie,
 załadunek, przewiezienie i wyładunek,
 ewentualne odwodnienie i ochrona wykopu w czasie jego wykonywania,
 profilowanie dna wykopu ręczne lub mechaniczne,
 zagęszczenie powierzchni wykopu,
 ewentualną wymianę gruntów,
 ewentualne przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych
W cenie jednostkowej robót należy uwzględnić wszelkie prace powyżej niewymienione, prace towarzyszące
i tymczasowe które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą STWIORB
i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
3. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe – podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST – 08.00)
PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
1.

Wstęp

1.1

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w związku przeprowadzaną
inwestycją.
BUDOWA:

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3248P W M. GLINY
5240000-1 „Budowa obiektów inżynierii wodnej”.
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Numer kodu CPV i nazwa:

Inwestorem inwestycji jest :
GMINA RYCHWAŁ
PLAC WOLNOŚCI 16, 62-570 RYCHWAŁ
Zleceniodawcą dokumentacji jest :
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KONINIE
UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 20d, 62-500 KONIN

1.2

Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
podbudowy
z
gruntu
stabilizowanego
cementem
i
obejmują
wykonanie:
1.4

podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, - Rm ≥ 5,0 MPa – dla projektowanej jezdni

Określenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ściskanie, stanowi fragment nośnej
części nawierzchni drogowej.
1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby również
dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach.
1.4.3. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.
1.4.4. Podłoże gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy.
1.4.5. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. Wykonawca robót jest
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i
poleceniami Inżyniera.
2.

Materiały

2.1

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STO „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2

Cement

Należy stosować cement klasy 32.5 portlandzki (CEM I), portlandzki z dodatkami (CEM II) lub hutniczy (CEM
III) wg PN-EN 197-1: 2002 [1]. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1: 2002 [1]
Klasa cementu

Lp.

Właściwości

1

Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż:
- cement portlandzki bez dodatków
- cement hutniczy
- cement portlandzki z dodatkami

16
16
16

2

Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż:

32,5

3

Czas wiązania:
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min.

75

- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h

12

Stałość objętości, mm, nie więcej niż

10

4

32,5

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN 197-2:2002 [2].
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [14]. W przypadku, gdy czas
przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za zgodą Inżyniera tylko
wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót.
2.3. Kruszywo
Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych kruszyw, spełniające
wymagania podane w tablicy 3.
Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych
wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa stabilizowanego będą zgodne z
wymaganiami określonymi w p. 2.5 tablica 4.
Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem
Lp. Właściwości
1

2

Wymagania Badania według

Uziarnienie
a) ziaren pozostających na sicie # 2 mm, %, nie mniej
niż:
30
b) ziaren przechodzących przez sito 0,075 mm, %, nie
więcej niż:
15
Zawartość części organicznych,
kruszywem nie ciemniejsza niż:

barwa

cieczy

PN-EN 933-1 [5]

nad
wzorcowa

PN-EN 1744-1 [6]
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3

Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż:

4

Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, %, poniżej:

0,5

PN-B-06714-12 [3]

1

PN-EN 1744-1 [7]

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na
budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to powinno być ono
składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw.
2.4. Woda
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej
warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008-1:2004 [13]. Bez badań laboratoryjnych można
stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu
jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na
ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic
potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.
2.5. Kruszywo stabilizowane cementem
W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [14], powinna spełniać wymagania określone w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania dla
ulepszonego podłoża

kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczególnych warstw podbudowy i

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:







mieszarek stacjonarnych,
koparek lub koparko-ładowarek do rozkładania mieszanki,
walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania,
zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w
miejscach trudnodostępnych,
ciężkich szablonów do wyprofilowania warstwy,
przewoźnych zbiorników na wodę, wyposażonych w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego
dozowania wody.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2. Transport materiałów
Mieszankę można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony
zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem

przed

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże
jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu lub kruszywa
o
cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5 C w czasie
najbliższych 7 dni.
5.3. Przygotowanie podłoża
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania wzmocnienia podłoża powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót
w odstępach nie większych niż co 10 m.
Jeżeli warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem ma być układana w prowadnicach, to po
wytyczeniu podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie
krawędzi układanej warstwy według Dokumentacji Projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać
grubości warstwy mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem, w stanie niezagęszczonym. Prowadnice
powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania
maszyn użytych do wykonania warstwy.
5.4. Skład mieszanki cementowo-kruszywowej
Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 5. Zaleca się taki dobór
mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w p. 2.5 tablica 4, przy jak najmniejszej
zawartości cementu.
Tablica 5. Maksymalna zawartość cementu w mieszance
ulepszonego podłoża

Kategoria
Lp.

ruchu

kruszywa stabilizowanego cementem dla

Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do
masy suchego gruntu lub kruszywa
podbudowa
podbudowa
ulepszone
zasadnicza
pomocnicza
podłoże

1

KR 3 i KR 4

-

6

8

2

KR 1 i KR 2

8

10

10

Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [4], z tolerancją ±2% jej wartości.
5.5. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych
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.
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Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania
nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędkość
podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić
jednorodność mieszanki.
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją ±2% jej wartości.
Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą.
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy koparek lub koparko-ładowarek.
Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po
zagęszczeniu zgodnie z pkt.1.3 niniejszej ST.
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. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu
technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu
należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy.
5.6. Zagęszczanie
Zagęszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców gładkich,
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w ST.
Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami
podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo
nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia,
ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na
pełną 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 1,0
określonego wg BN-77/8931-12 [20].
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i
poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych.
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą
być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy.
5.7. 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 m dla spoiny poprzecznej.
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5.8. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:
a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej
7 dni,
b) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o
szerokości co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
c) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w
czasie co najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do pielęgnacji
mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera.
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po
tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera.
5.9. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoża
Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny być
utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową
podbudowę lub ulepszone podłoże do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy
lub ulepszonego podłoża obciąża Wykonawcę robót.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy lub ulepszonego podłoża
uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz
mróz.
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli
wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podłoża.
Warstwa stabilizowana cementem powinna być przykryta przed zimą warstwą nawierzchni lub zabezpieczona
przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu i kruszyw przeznaczonych
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 6.
Tablica 6. Częstotliwość badań i pomiarów

Lp.

Wyszczególnienie badań

Częstotliwość badań
Maksymalna
powierzchnia
Minimalna liczba
podbudowy lub ulepszonego
badań
na
podłoża przypadająca na jedno
dziennej działce
badanie
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roboczej
1
2
3

Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa
2
ze spoiwem
Zagęszczenie warstwy

4

Grubość
podłoża

5

Wytrzymałość na ściskanie
 7
i
28-dniowa
przy
cementem

6

podbudowy

lub

ulepszonego 3

stabilizacji 6 próbek

3)

600 m

2

400 m

2

400 m

2

przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych

7

Mrozoodporność
Badanie spoiwa:
 Cementu

8

Badanie wody

dla każdego wątpliwego źródła

9

Badanie właściwości gruntu lub kruszywa

dla każdej partii i przy każdej zmianie rodzaju
gruntu lub kruszywa

przy projektowaniu składu mieszanki i przy
każdej zmianie

3) Badanie wykonuje się przy stabilizacji kruszyw cementem
6.3.2. Uziarnienie kruszywa
Próbki do badań należy pobierać z mieszarek przed podaniem cementu. Uziarnienie kruszywa powinno być
zgodne z wymaganiami podanymi w SST.
6.3.3. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami
Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej mieszanki,
z tolerancją ±2% jej wartości.
6.3.4. Zagęszczenie warstwy
Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [20].
6.3.5. Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m od
krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż  1 cm.
6.3.6. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. Próbki do badań
należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej zagęszczeniem. Próbki w ilości 6
sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi stabilizacji cementem. Trzy próbki
należy badać po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być
zgodne z wymaganiami podanymi w SST.
6.3.7. Mrozoodporność
Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych cyklom
zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w SST.
6.3.8. Badanie cementu
Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić właściwości podane w SST
6.3.9. Badanie wody
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-EN 1008-1 [13].
6.3.10. Badanie właściwości kruszywa
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Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa. Właściwości powinny być zgodne
z wymaganiami podanymi w ST.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje tablica 7.

Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy lub ulepszonego podłoża
stabilizowanych spoiwami
Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1

Szerokość

2 razy na 100 m

2

Równość podłużna

3

Równość poprzeczna

co 20 m łatą
2 razy na 100 m

)

4

Spadki poprzeczne*

2 razy na 100 m

5

Rzędne wysokościowe

6

Ukształtowanie osi w planie*

7

Grubość podbudowy i ulepszonego w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000
2
podłoża
m

co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych
co10m
)

2 razy na 100 m

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych.
6.4.2. Szerokość warstwy
Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż
+10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy
wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w Dokumentacji Projektowej.
6.4.3. Równość warstwy
Nierówności podłużne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem,
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [18].
Nierówności poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie powinny przekraczać:
- 15 mm dla ulepszonego podłoża.
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
tolerancją  0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe warstwy
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać + 0 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi warstwy wzmocnienia
Oś warstwy wzmocnienia w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5
cm.
6.4.7. Grubość warstwy
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Grubość warstwy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż  1cm
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne warstwy wzmocnienia podłoża
Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej warstwie stwierdzi się, że odchylenia cech geometrycznych
przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na całą grubość i ponownie wykonana
na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on
zaakceptowany przez Inżyniera.
Jeżeli szerokość warstwy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć warstwę przez zerwanie jej na pełną
grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.
Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na własny
koszt.
6.5.2. Niewłaściwa grubość warstwy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę przez
zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich
właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych
robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa wytrzymałość warstwy
Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w ST dla poszczególnych
rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na
nową o odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy.
7. Obmiar robót
2

Jednostką obmiarową jest m (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z gruntu stabilizowanego cementem.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 7.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 8.Roboty uznaje się za zgodne z
Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
2

Cena wykonania 1 m warstwy z gruntu stabilizowanego cementem obejmuje:









prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
badania kruszywa,
dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń
pomocniczych,
rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,
pielęgnacja wykonanej warstwy
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
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W cenie jednostkowej robót należy uwzględnić wszelkie prace powyżej niewymienione, prace towarzyszące
i tymczasowe które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą STWIORB
i przewidzianych w dokumentacji projektowej.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002
2. PN-EN 197-2:2002
3. PN-B-06714-12
4. PN-B-04481:1988
5. PN-EN 933-1:2000
6. PN-EN 1744-1:2000
7. PN-EN 1744-1:2000
8.
9.
10.
11.

PN-B-06714-37
PN-EN 1744-1:2000
PN-EN 1744-1:2000
PN-EN 1097-2:2000

12. PN-EN 459-1:2003
13. PN-EN1008-1:2004
14. PN-S-96012
15. BN-88/6731-08
16. BN-64/8931-01
17. BN-64/8931-02
18. BN-68/8931-04
19. BN-70/8931-05
20. BN-77/8931-12

Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku
Cement - Część 2: Ocena zgodności
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
obcych
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą
bromową
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los
Angeles
Wapno budowlane - Wymagania
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu
stabilizowanego cementem
Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża
nawierzchni podatnych
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - 1997.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST – 09.00)
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w związku
z niniejszą inwestycją.
BUDOWA:
PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3248P W M. GLINY
5240000-1 „Budowa obiektów inżynierii wodnej”.
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Numer kodu CPV i nazwa:

Inwestorem inwestycji jest :
GMINA RYCHWAŁ
PLAC WOLNOŚCI 16, 62-570 RYCHWAŁ
Zleceniodawcą dokumentacji jest :
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KONINIE
UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 20d, 62-500 KONIN
1.2

Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3

Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa łamanego i obejmują:
- podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 8 cm,
- podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 - gr. 15 cm
1.4

Określenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STO „Wymagania ogólne” pkt. 1.4:
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. Wykonawca robót jest
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i
poleceniami Inżyniera.
3.

MATERIAŁY

3.1

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STO „Wymagania
ogólne” pkt 2.
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3.2

Rodzaje materiałów

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo
łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych i otoczaków.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Nie należy stosować
kruszyw wapiennych jako materiał do podbudowy.
3.3

Wymagania dla materiałów

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1:2000 [2] powinna leżeć między krzywymi
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą
stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę
jednowarstwową
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.
2.3.2. Właściwości kruszywa
Tablica 1. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego
Kruszywo łamane na
podbudowę zasadniczą i Badania wg
pomocniczą

Lp.

Wyszczególnienie właściwości

1.

Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm,
%(m/m)
Zawartość nadziarna, %(m/m), nie więcej niż
Zawartość ziaren nieforemnych, %(m/m), nie
więcej niż;
Zawartość
zanieczyszczeń
organicznych,
%(m/m), nie więcej niż:

2.
3.
4.

od 2 do 10
5

PN-EN 933-1
PN-EN 933-1
PN-EN 933-4

35
1

PN-B-04481
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5.

6.

7.
8.
9.

Wskaźnik
piaskowy
po
pięciokrotnym
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481,
%
Ścieralność w bębnie Los Angeles:
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie
obrotów, nie więcej niż;
b) ścieralność po 1/5 pełnej liczbie obrotów, w
stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie
obrotów, nie więcej niż:
Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż:
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach
zamrażania, %(m/m), nie więcej niż:
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na
SO3, %(m/m), nie więcej niż:

od 30 do 70

PN-64/8931-01

35
30

PN-EN 1097-2

3

PN-EN 1097-6

5

PN-EN 1367-1

1

PN-EN 1744-1

2.3.3. Woda
Należy stosować wodę wg PN-EN 1008-1 [11].
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę stanowi korytowanie wg SST.
Podbudowa musi być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową i
według zaleceń Inżyniera.
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy muszą być wcześniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – BRANŻA DROGOWA, HYDROTECHNICZNA

81

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3248P W M. GLINY

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót
w odstępach nie większych niż co 3 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej wg receptury przygotowanej
przez Wykonawcę na podstawie badań laboratoryjnych i zaakceptowanej przez Inżyniera, należy wytwarzać w
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób,
aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna
grubość po zagęszczeniu była zgodna z Dokumentacją Projektową.
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych
wysokościowych.
Bezpośrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez wałowanie.
Podbudowę z kruszywa łamanego należy zagęszczać zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie
zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału
aż do otrzymania równej powierzchni. W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w
końcowej sprzęt cięższy.
Zagęszczenie należy prowadzić do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,00
według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej,
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony,
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa
od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości,
mieszankę należy osuszyć.

Tablica 2. Cechy podbudowy dotyczące zagęszczenia i nośności

Lp.

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z
Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o
kruszywa o wskaźniku Wskaźnik
średnicy 30 cm MPa
Wnoś nie mniejszym
zagęszczenia Is
od pierwszego obciążenia od drugiego obciążenia
niż %
nie mniejszy niż;
E1
E2

1

80

1,00

80

140

2

120

1,03

100

180

5.5. Odcinek próbny
Nie dotyczy.
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5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym
stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Tablica 3. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Częstotliwość badań
Lp. Wyszczególnienie badań

Maksymalna
Minimalna liczba badań powierzchnia podbudowy
na
dziennej
działce przypadająca na jedno
2
roboczej
badanie (m )

1

Uziarnienie mieszanki

2

Wilgotność mieszanki

3

Zagęszczenie warstwy

4

Badanie właściwości kruszywa wg tab. dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie
kruszywa
1, pkt 2.3.2

2

600

10 próbek

na 10000 m

2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w
sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco
przekazywane Inżynierowi.
6.3.3. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +1% -2%.
Wilgotność należy określić według PN-EN 1097-5 [4].

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczanie każdej warstwy musi odbywać się do osiągnięcia zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 według
normalnej próby Proctora, według PN-B-04481 (metoda II).
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12 [15]. W przypadku gdy przeprowadzenie
badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe, ze względu na gruboziarniste uziarnienie
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kruszywa kontrolę zagęszczenie należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, według Instrukcji badań
2
podłoża gruntowego Część II i nie rzadziej niż raz na 1000 m lub według zaleceń Inżyniera.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy podbudowy.
6.3.5. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie
Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość pomiarów

1

Szerokość podbudowy

1 raz na wjazd/przekop

2

Równość podłużna

1 raz na wjazd/przekop

3

Równość poprzeczna

1 raz na wjazd/przekop

4

Spadki poprzeczne*

5

Rzędne wysokościowe

6

Ukształtowanie osi w planie*

7

Grubość podbudowy

1 raz na wjazd/przekop

8

Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia

1 raz na wjazd/przekop

)

1 raz na wjazd/przekop
1 raz na wjazd/przekop
)

1 raz na wjazd/przekop

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych.
6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej
leżącej o co najmniej 25cm lub o wartość wskazaną w Dokumentacji Projektowej.
6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[14].
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 10 mm
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z
tolerancją  0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać
-1cm, +0cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy
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Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm.
6.4.7. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż 10 %;
6.4.8. Nośność podbudowy
Moduł odkształcenia wg „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych .Część
2”powinien być zgodny z podanym w tablicy 2
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez
spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne
zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy.
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość,
zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i
ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne
do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.
7. OBMIAR ROBÓT
2

Jednostką obmiarową jest m (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 7.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
2

Cena wykonania 1 m podbudowy obejmuje:
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania podbudowy,
wykonanie odcinka próbnego,
sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
rozłożenie mieszanki,
zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w SST,
utrzymanie podbudowy w czasie robót.
W cenie jednostkowej robót należy uwzględnić wszelkie prace powyżej niewymienione, prace
towarzyszące i tymczasowe które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą
STWIORB i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

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

PN-B-04481:1988
PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-4:2001
PN-EN 1097-5:2001
PN-EN 1097-6:2002
PN-EN 1367-1:2001

7. PN-EN 1744-1:2000
8. PN-EN 1744-1:2000
9.

PN-EN 1097-2:2000

10.
11.
12.
13.
14.
15.

PN-EN 13043:2004
PN-EN1008-1:2004
PN-S-06102:1997
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
bezpośrednią
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą
bromową
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los
Angeles
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST – 10.00)
KRAWĘŻNIKI BETONOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z ustawieniem krawężników betonowych.
BUDOWA:

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3248P W M. GLINY

Numer kodu CPV i nazwa:

5240000-1 „Budowa obiektów inżynierii wodnej”.
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Inwestorem inwestycji jest :
GMINA RYCHWAŁ
PLAC WOLNOŚCI 16, 62-570 RYCHWAŁ
Zleceniodawcą dokumentacji jest :
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KONINIE
UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 20d, 62-500 KONIN
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i
gminnych.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem
krawężników :
- betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej,
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO).
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
Technicznej Ogólnej (STO).
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
 krawężniki betonowe,
 piasek na podsypkę i do zapraw,
 cement do podsypki i zapraw,
 woda,
 materiały do wykonania ławy pod krawężniki.
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2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1. Typy
W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.
2.3.2. Rodzaje
W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje krawężników
betonowych:
 prostokątne ścięte - rodzaj „a”,
 prostokątne
- rodzaj „b”.
2.3.3. Odmiany
W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany:
1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy,
2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4. Gatunki
W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na:
 gatunek 1 - G1,
 gatunek 2 - G2.
Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), jednowarstwowego (1) o
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].
2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Kształt i wymiary
Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.Wymiary
krawężników betonowych podano w tablicy 1.Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych
podano w tablicy 2.
a) krawężnik rodzaju „a”

b) krawężnik rodzaju „b”

c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników
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Rys. 1. Wymiarowanie krawężników
Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych
Typ
Rodzaj
krawężnik krawężnik
a
a

Wymiary krawężników, cm
l

b

h

c

d

r

U

a

100

20
15

30

min. 3
max. 7

min. 12
max. 15

1,0

D

b

100

15
12
10

20
25
25

-

-

1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych
Rodzaj
wymiaru

Dopuszczalna odchyłka, mm
Gatunek 1
Gatunek 2

l

8

 12

b, h

3

3

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

Rodzaj wad i uszkodzeń

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm
Szczerby
uszkodzenia
krawędzi i naroży

2

3

i ograniczających
powierzchnie
niedopuszczalne
górne (ścieralne), mm
ograniczających pozostałe
powierzchnie:
- liczba max

2

2

- długość, mm, max

20

40

- głębokość, mm, max

6

10

2.4.3. Składowanie
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów,
rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach:
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika.
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2.4.4. Beton i jego składniki
2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników
Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku
wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna być wykonana z
betonu klasy B 30.
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się:
 nasiąkliwością, poniżej 4%,
 ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
 mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2].
2.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-B19701 [10]. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.
2.4.4.4. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla:
a) ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiadać
wymaganiom punktu 2.4.4,
b) ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8].
2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO).
3.2. Sprzęt
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO).
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4.2. Transport krawężników
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe
układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a
górna warstwa nie powinna wystawać 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-88/6731-08 [12].
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 drewniane. Transport powinien odbywać się w
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO).
5.2. Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiadać
wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według
normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1. Ława betonowa
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich
należy stosować szalowanie.
Ławy betonowe 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-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione
bitumiczną masą zalewową.
5.4. Ustawienie krawężników betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16
cm.
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.

na podsypce z piasku lub na podsypce

5.4.3. Wypełnianie spoin
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub
zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą
cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej.
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Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed
wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych
zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO).
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
6.2.1. Badania krawężników
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do
ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia
odchyłek z dokładnością do 1 mm.
6.2.2. Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować
wszystkie 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 5.2.
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) Zagęszczenie ław.
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą
wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego.
Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie
ziarna z ławy.
e) 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:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm na każde
100 m ustawionego krawężnika,
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b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi
 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
c) 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,
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną
głębokość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO).
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO). Roboty uznaje się za
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 wykonanie koryta pod ławę,
 wykonanie ławy,
 wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO).
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
 wykonanie koryta pod ławę,
 ew. wykonanie szalunku,
 wykonanie ławy,
 wykonanie podsypki,
 ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
 wypełnienie spoin krawężników zaprawą,
 ew. zalanie spoin masą zalewową,
 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
W cenie jednostkowej robót należy uwzględnić wszelkie prace powyżej niewymienione, prace towarzyszące
i tymczasowe które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą STWIORB
i przewidzianych w dokumentacji projektowej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.
4.
5.

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

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykły
Roboty betonowe i żelbetowe
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
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6.

PN-B-10021

7.

PN-B-11111

8.

PN-B-11112

9.

PN-B-11113

10.

PN-B-19701

11.
12.
13.
14.

PN-B32250
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/677503/01

15.

BN-80/677503/04

16.

BN-64/8845-02

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
Kruszywa
mineralne.
Kruszywa
naturalne
do
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni
drogowych
Kruszywa
mineralne.
Kruszywa
naturalne
do
nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład,
wymagania i ocena zgodności
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne
wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.
Krawężniki i obrzeża chodnikowe
Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i
odbioru.

10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST – 11.00)
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
- WARSTWA ŚCIERALNA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego w związku z rozbudową drogi
w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji.
BUDOWA:
PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3248P W M. GLINY
5240000-1 „Budowa obiektów inżynierii wodnej”.
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Numer kodu CPV i nazwa:

Inwestorem inwestycji jest :
GMINA RYCHWAŁ
PLAC WOLNOŚCI 16, 62-570 RYCHWAŁ
Zleceniodawcą dokumentacji jest :
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KONINIE
UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 20d, 62-500 KONIN
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego i obejmują:
 wykonanie warstwy ścieralnej – beton asfaltowego AC 8S 50/70 gr. 5 cm
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i
uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu
polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.
1.4.3. Beton asfaltowy (asphalt concrete AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona.
1.4.4. Oznaczenia uzupełniające do określenia przeznaczania mieszanki mineralno – asfaltowej:
a)

P do warstwy podbudowy,

b) W do warstwy wiążącej,
c)

S do warstwy ścieralnej.

1.4.5. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów
mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
1.4.6. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej.
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1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.
1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości, co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych
robót.
1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STO „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STO „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2. Asfalt
Należy zastosować asfalt drogowy 50/70 spełniający wymagania określone w PN-EN-12591:2004
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tablica 1.Wymagania dla asfaltu drogowego gatunku 50/70
Właściwości
Metoda badań
o
Penetracja w 25 C, 0,1 mm
PN-EN 1426
o
Temperatura mięknienia, C
PN-EN 1427
o
Temperatura zapłonu, nie mniej niż, C
PN-EN 2592
Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej
PN-EN 12592
niż, % m/m
Zmiana masy po starzeniu, nie więcej niż, % m/m
PN-EN 12607-1
Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż, % PN-EN 1426
Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niż,
PN-EN 1427
o
C
Zawartość parafiny, nie więcej niż, %
PN-EN 12606-1
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie
PN-EN 1427
o
więcej niż, C
o
Temperatura łamliwości, nie więcej niż, C
PN-EN 12593

2.3. Kruszywo
Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 i WT-1
Kruszywa 2010, obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne i wypełniacz.
2.3.1. Kruszywo grube
Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu
asfaltowego
Wymagania
wobec
kruszyw w zależności
Właściwości kruszywa
Metoda badań według
od kategorii ruchu
KR1 i KR2
Uziarnienie, kategoria co najmniej
Tolerancja

uziarnienia,

odchylenia

nie

GC85/20

PN-EN 933-1

G25/15

PN-EN 933-1
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większe niż wg kategorii

G20/15
G20/17,5

Zawartość pyłów, kategoria nie wyższa niż

f2

PN-EN 933-1

Kształt kruszywa, kategoria nie wyższa niż

FI25 lub SI25

PN-EN 933-1 lub PN-EN
933-4

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni
przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym,
kategoria nie niższa niż

CDeklarowana

PN-EN 933-5

Odporność kruszywa na
kategoria nie wyższa niż:

LA30

PN-EN 1097-2 rozdział 5

PSV44

PN-EN 1097-8

rozdrabnianie,

Odporność na polerowanie
kategoria nie niższa niż:

kruszywa,

deklarowana
producenta
deklarowana
producenta

Gęstość ziaren
Gęstość nasypowa

przez
przez

PN-EN 1097-6 rozdział 7,8
lub 9
PN-EN 1097-3

Nasiąkliwość, kategoria nie wyższa ni:

WA24Deklarowana

PN-EN 1097-6 rozdział 7,8
lub 9

Mrozoodporność w 1% NaCl, kategoria nie
wyższa niż:

FNaCl10

PN-EN 1367-1

„Zgorzel słoneczna” bazaltu

SBLA

PN-EN 1367-3

Skład chemiczny
petrograficzny

–

uproszczony

opis

deklarowany
producenta

przez

PN-EN 932-3

Grube zanieczyszczenia lekkie; kategoria nie
wyższa niż:

mLPC0,1

PN-EN 1744-1 p.14.2

Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego
chłodzonego powietrzem

wymagana odporność

PN-EN 1744-1 p.19.1

Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego
chłodzonego powietrzem

wymagana odporność

PN-EN 1744-1 p.19.2

Stałość objętościowa kruszywa z żużla
stalowniczego, kategoria nie wyższa niż:

V3,5

PN-EN 1744-1 p.19.3

2.3.2. Kruszywo drobne
Tablica 3a. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8mm do
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.
Wymagania
wobec
kruszyw w zależności od
Właściwości kruszywa
Metoda badania według
kategorii ruchu
KR 1 i KR2
Uziarnienie, wymagana kategoria:

GF85 lub GA85

PN-EN 933-1

Tolerancja uziarnienia kruszywa drobnego i
o ciągłym uziarnieniu, odchylenia nie
większe niż wg kategorii

GTCNR

PN-EN 933-1

Zawartość pyłów w kruszywie drobnym,
kategoria nie wyższa niż

Ƒ3

PN-EN 933-1

Jakość pyłów, kategoria wyższa od:

MBF10

PN-EN 933-9
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Kanciastość kruszywa
kategoria nie niższa niż

drobnego

wg

PN-EN 933-6, rozdział 8

EesDeklarowana

Gęstość ziaren

deklarowana
producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, kategoria
nie wyższa niż:

mLPC0,1

Nasiąkliwości kategoria nie wyższa niż:

deklarowana
producenta

przez

PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8
lub 9
PN-EN 1744-1 p.14.2

przez

PN-EN 1097-6 załącznik B

Tablica 3b. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8mm do
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
Wymagania
wobec
kruszyw w zależności od
Właściwości kruszywa
Metoda badania według
kategorii ruchu
KR 1 i KR2
Uziarnienie, wymagana kategoria:

GF85 lub GA85

PN-EN 933-1

Tolerancja uziarnienia kruszywa drobnego i
o ciągłym uziarnieniu, odchylenia nie
większe niż wg kategorii

GTCNR

PN-EN 933-1

Zawartość pyłów w kruszywie drobnym,
kategoria nie wyższa niż

ƒ16

PN-EN 933-1

Jakość pyłów, kategoria wyższa od:

MBF10

PN-EN 933-9

EesDeklarowana

PN-EN 933-6, rozdział 8

Kanciastość kruszywa
kategoria nie niższa niż

drobnego

wg

Gęstość ziaren

deklarowana
producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, kategoria
nie wyższa niż:

mLPC0,1

Nasiąkliwości kategoria nie wyższa niż:

deklarowana
producenta

przez

PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8
lub 9
PN-EN 1744-1 p.14.2

przez

PN-EN 1097-6 rozdz. 7,8
lub 9

2.3.3. Wypełniacz
Tablica 4. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego
Wymagania
wobec
wypełniacza w zależności
Właściwości wypełniacza
Metoda badań według
od kategorii ruchu
KR1 i KR2
Uziarnienie
zgodnie z tablicą 24
PN-EN 933-10
Jakość pyłów; kategoria nie wyższa od:

MBF10

PN-EN 933-9

Zawartość wody, nie wyższa od:

1%(m/m)

PN-EN 1097-5

Gęstość ziaren

deklarowana
producenta

Wolne
przestrzenie
w
zagęszczonym
wypełniaczu:
kategoria

suchym
wymagana

Przyrost temperatury mięknienia, wymagana
kategoria:

przez

PN-EN 1097-7

V28/45

PN-EN 1097-4

∆R&B8/25

PN-EN 13179-1
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Rozpuszczalność w wodzie, kategoria nie
wyższa niż:

WS10

PN-EN 1744-1

Zawartość
CaCO3
w
wypełniaczu
wapiennym; kategoria nie niższa niż:

CC70

PN-EN 196-21

Zawartość
wodorotlenku
wapnia
wypełniaczu mieszanym; kategoria

Ka20

PN-EN 459-2

BNDeklarowana

PN-EN 13179-2

w

„Liczba asfaltowa”
2.4. Środek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na
działanie wody, można zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość
przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C wynosiła co najmniej 80%.
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta.
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
określonych przez producenta.
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego materiału
wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie
warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować:
materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych,
emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:
(a)
nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,
(b)
nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach określonych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami
wg PN-EN 14023 „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe
emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i
tablica 3.
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych
materiałami mineralnymi.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 3.
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3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania
ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:
- wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
- układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,
- skrapiarka,
- walce stalowe gładkie,
- walce ogumione
- szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
- samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
- sprzęt drobny.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Asfalt
Asfalt należy przewozić izolowanymi termicznie cysternami wyposażonymi w instalacje umożliwiające
podłączenie cystern do urządzeń grzewczych lub wyposażonymi we własne urządzenia grzewcze oraz w
zawory spustowe.
4.2.2. Wypełniacz
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu
materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
4.2.3. Kruszywo
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zależności od
postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona
przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.).
Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki
powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne nie
wpływające szkodliwie na mieszankę.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do
akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych
składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez
Inwestora.
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Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:


doborze składników mieszanki,



doborze optymalnej ilości asfaltu,



określeniu właściwości mieszanki i porównaniu uzyskanych wyników z
wymaganiami podanymi w niniejszej ST.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne.
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 5.
Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
ścieralnej, KR2
Właściwość
Wymiar sita #, [mm]
16
11,2
8
5,6
2
0,125
0,063
Zawartość lepiszcza, minimum (*)

Przesiew, [% (m/m)]
AC11S KR1-KR2
od
do
100
90
100
70
90
30
55
8
20
5
12
Bmin5,8

(*) Minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) w mieszankach mineralno-asfaltowych jest określona przy
3
założeniu gęstości mieszanki mineralnej 2,650Mg/m Jeżeli stosowana mieszanka ma inną gęstość ( d), to do
równania:



2,650

d

Tablica 6. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej
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Mieszankę mineralną należy zaprojektować wg zasad określonych w normie EN 13108-1.
Wymagania dla warstwy:
- zagęszczenie ≥ 98% (v/v)
- zawartość wolnych przestrzeni 1,0 - 4,0 % (v/v)
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być
zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru
temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy
dodawać odmierzone oddzielnie.
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka
przepływomierza, lecz nie więcej niż ± 2 % w stosunku do masy składnika.

elementarna

wagi,

względnie

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym
o
utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5 C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać:


o

180 C - dla asfaltu drogowego 50/70

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym.
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej poniżej. Najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
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asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralnoasfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni.
Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki powinna wynosić:
o

o

(c) od 140 C do 180 C - z asfaltu drogowego 50/70
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania
między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe)
z zachowaniem dopuszczalnych różnic ich składu:
 zawartość lepiszcza: 0,3% (m/m),
 zawartość kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),
 zawartość wypełniacza: 1,0% (m/m)
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże (podbudowa lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę wiążącą lub wyrównawczą
asfaltowego powinno być na całej powierzchni:
– ustabilizowane i nośne,
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
– wyprofilowane, równe i bez kolein.

z betonu

Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę wiążącą i wyrównawczą nie powinny przekraczać wartości
podanych w tablicy 7.
Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe (pomiar łatą 4-metrową lub równoważną
metodą)

Klasa drogi

Maksymalna
nierówność
podłoża
pod warstwę ścieralną
[mm]

Element nawierzchni
Pasy: ruchu, awaryjne,
włączania i wyłączania
Jezdnie łącznic

Z, L, D

dodatkowe,

Pasy ruchu

6
8
9

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże należy wyrównać
poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. Powierzchnie czołowe krawężników, włazów,
wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte materiałem uszczelniającym zgodnie z punktem 2.5
zaakceptowanym przez Inżyniera.
5.5. Połączenie międzywarstwowe
Warstwę wiążącą z betonu asfaltowego należy skropić emulsją asfaltową przed ułożeniem następnej warstwy
asfaltowej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. Skropienie emulsją asfaltową
należy wykonać również na istniejącej nawierzchni asfaltowej przed wykonaniem nakładki – warstwy ścieralnej
betonu asfaltowego AC8 S50/70.
5.6. Warunki przystąpienia do robót
Warstwa wiążąca i wyrównawcza nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura
otoczenia w ciągu doby nie jest niższa od:
O

0 C – przed przystąpieniem do robót
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O

+2 C – w czasie robót
Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża
Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym podłożu, podczas
opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i
wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.
5.7. Zarób próbny technologiczny
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności
Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej
mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu
automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po
ustabilizowaniu się pracy otaczarki.
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa.
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub załadować
na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN
12697-27.
Maksymalne odchylenia składu mieszanki mineralnej od zatwierdzonej receptury powinny być utrzymane w
granicach tolerancji (w % bezwzględnych) podanych w tabeli A.1 PN-EN 13108-21.
Pozytywne przeprowadzenie próby, powinno zostać potwierdzone przez Inżyniera.
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.
5.8. Odcinek próbny
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek
próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia odcinka
2
próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m , a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca
powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy.
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii wbudowania i
zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego.
5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Właściwości wykonanej warstwy ścieralnej powinny spełniać warunki podane w tablicy 8.
Tablica 8. Właściwości warstwy AC
Typ
i
mieszanki

wymiar

AC11S, KR1-KR2

Projektowana
grubość
warstwy
technologicznej
[cm]

Wskaźnik
zagęszczenia
[%]

3,0-5,0

≥ 98

Zawartość
wolnych
przestrzeni
warstwie
[%(v/v)]
1,0 ÷ 4,0

5.10. Połączenia technologiczne
Połączenia technologiczne należy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – BRANŻA DROGOWA, HYDROTECHNICZNA

104

w

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3248P W M. GLINY

Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne.
Złącza w podbudowie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.
W przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością warstwy, złącza poprzeczne, wynikające z dziennej
działki roboczej, powinny być równo obcięte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwą przed
uszkodzeniem.
W przypadku rozkładania mieszanki połową szerokości warstwy, występujące dodatkowo złącze podłużne
należy zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego.
Złącza podłużne między pasami kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć względem siebie o co
najmniej 15cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.
Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych należy
przesunąć względem siebie o co najmniej 2m w kierunku podłużnym do osi jezdni.
Sposób wykonywania połączeń technologicznych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów
wykonane przez dostawców itp.),
 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,
określone przez Inżyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania i dostarczać kopie raportów
Inżynierowi. Badania Wykonawca powinien wykonywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań
jakości robót.
Tablica 9.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
przedstawiono poniżej.

Powinna być stosowana metoda pojedynczych wyników.
6.3.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej
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Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem
asfaltu. Uziarnienie powinno być zgodne z zaprojektowanym w recepcie laboratoryjnej.
6.3.2. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej
Tablica 10. Odchylenia stosowane w ocenie zgodności produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z recepturą

6.3.3. Minimalna częstość badań w ramach ZKP według tab.52 WT-2 dla poziomu Y.
6.3.4. Minimalna częstość badań dodatkowych w ramach ZKP według tab.53 WT-2 dla poziomu C.
6.4 Dopuszczalne odchyłki
6.4.1 Lepiszcza i uziarnienie
Najwyższa temperatura mięknienia wyekstrahowanego asfaltu 63oC
Tablica 11. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników
badań zawartości lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)]

Tablica 12. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników
badań zawartości kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)]
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Tablica 13. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników
badań zawartości kruszywa o wymiarze < 0,125 mm [%(m/m)]

Tablica 14. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników
badań zawartości kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, [%(m/m)]

Tablica 15. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników
badań zawartości ziaren <11mm, [%(m/m)]

6.4.2. Grubości warstwy dla wielu oznaczeń nie może być mniejsza od 90% projektowanej.
Pojedyncze oznaczenie grubości nie może być mniejsze 85% projektowanej.
6.4.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia
Wykonawca zobowiązany jest do badania zagęszczenia wykonanej warstwy nawierzchni.
Wykonuje się to poprzez wycięcie próbki z gotowej nawierzchni po jej zagęszczeniu i ostygnięciu. Do wycięcia
próbek powinno się używać mechanicznej wiertnicy, która wycina cylindryczne próbki w stanie
nienaruszonym. Wskaźnik zagęszczenia oblicza się przez porównanie gęstości strukturalnej próbki wyciętej z
nawierzchni do gęstości strukturalnej średniej wzorcowej próbki zagęszczonej wg metody Marshalla i wyraża
się w procentach.
Wymagany wskaźnik zagęszczenia wynosi dla warstwy ścieralnej 98 %.
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z
dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.
Dopuszcza się miejscowe zwiększenie tolerancji przechyłek z uwagi na istniejące uwarunkowania.
6.4.5. Rzędne wysokościowe
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ±1 cm
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6.5. Częstotliwość oraz zakres badań Wykonawcy
6.5.1 Pomiar temperatury powietrza – każdego dnia w momencie rozpoczęcia układania i najniższa w ciągu
24 h przed rozpoczęciem układania.
6.5.2. Pomiar temperatury mieszanki mineralno – asfaltowej - każdy pojazd po wyładowaniu do układarki.
6.5.3. Ocenia wizualna mieszanki mineralno – asfaltowej - każdy pojazd po wyładowaniu do układarki.
6.5.4. Pomiar grubości – oś i krawędzie co 25m.
6.5.5. Pomiar pochylenia poprzecznego co 100m i punkty główne
6.5.6. Oś w planie – punkty główne i na prostych co 500m .
6.5.7. Ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy – cała powierzchnia.
6.5.8. Ocena wizualna jakości złącz, spoin i krawędzi – cała długość złącz, spoin i krawędzi.
6.5.9. Rzędne wysokościowe – oś i krawędzie co 20m, a na krzywych co 10m.
6.5.10. Szerokość – co 100m .
6.5.11. Równość podłużna i poprzeczna warstwy ścieralnej
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej należy stosować metodę równoważna użycia łaty i klina.
Nierówności warstwy ścieralnej dróg klasy L i D mierzone łata i klinem lub metodą równoważną nie powinny
przekraczać 6 mm (nierówności podłużne) i 9 mm (nierówności poprzeczne).
Wymagania dotyczące równości j powinny być spełnione w trakcie wykonywania robót i po ich zakończeniu.
Przed upływem okresu gwarancyjnego odchylenia równości podłużnej nie powinny być większe niż 8mm.
6.6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekazuje próbki użytych wyrobów zgodnie z WT-2.
6.7. Badania kontrolne winny być wykonane przez placówkę wyznaczoną przez Zamawiającego. W
razie nie wyznaczenia takiej placówki badania kontrolne przeprowadza Wykonawca.
Rodzaj i zakres badań:
6.7.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
- uziarnienie
- zawartość lepiszcza
- temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego
- gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki
6.7.2. Warstwa asfaltowa
- wskaźnik zagęszczenia 1 pomiar na 1500m2 warstwy
- spadki poprzeczne
- równość podłużna i poprzeczna
- grubość
- zawartość wolnych przestrzeni
- właściwości przeciwpoślizgowe (jeżeli klasa Z lub wyższa) 1 pomiar na 1500m2 warstwy
Pomiar grubości rdzenia - 1 pomiar na 400m każdego pasa.
Jeżeli średnia arytmetyczna wszystkich pomiarów grubości w ramach badań kontrolnych będzie mniejsza od
85%projektowanej grubości, to cena m2 warstwy zostanie obniżona proporcjonalnie do zmniejszenia wobec
wielkości projektowanej.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
-

2

1m (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej jezdni,
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane
zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu
6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
2

Cena wykonania 1m warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:













prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
opracowanie recepty laboratoryjnej,
zakup i dostarczenie materiałów,
wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej na podstawie zatwierdzonej recepty
laboratoryjnej i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i
krawężników,
mechaniczne rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
wykonanie i zabezpieczenie złączy,
obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzętu i uporządkowanie placu budowy.

W cenie jednostkowej robót należy uwzględnić wszelkie prace powyżej niewymienione, prace towarzyszące
i tymczasowe które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą STWIORB
i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
2.

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

3.

PN-EN 933-1

4.

PN-EN 933-3

5.

PN-EN 933-4

6.

PN-EN 933-5

7.

PN-EN 933-6

8.

PN-EN 933-9

9.

PN-EN 933-10

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

PN-EN 1097-2

11.

PN-EN 1097-3

12.

PN-EN 1097-4

13.

PN-EN 1097-5

14.

PN-EN 1097-6

15.

PN-EN 1097-7

16.

PN-EN 1367-1

17.

PN-EN 1367-3

18.
19.

PN-EN 1426
PN-EN 1427

20.
21.
22.
23.
24.

PN-EN 1744-1
PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

25.

PN-EN 12697-5+A1

26.

PN-EN 12697-6

27.

PN-EN 12697-8

28.

PN-EN 12697-11

29.

PN-EN 12697-12

30.

PN-EN 12697-13

31.

PN-EN 12697-18

32.

PN-EN 12697-22

33.

PN-EN 12697-27

34.

PN-EN 12697-36

35.

PN-EN 13043

zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody
oznaczania odporności na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie
gęstości nasypowej i jamistości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5:
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6:
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7:
Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie
czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie
czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
słonecznej metodą gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia –
Metoda Pierścień i Kula
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna
Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1:
Metoda destylacyjna
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco - Część 5: Oznaczanie gęstości
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej
metodą hydrostatyczną
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej
przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy
kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni
asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
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36.
37.
38.

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13108-21

39.

PN-EN 13179-1

40.

PN-EN 13179-2

41.

PN-EN 13808

42.

PN-EN 14023

43.
44.

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

przeznaczonych do ruchu
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 21: Zakładowa
kontrola produkcji
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych
– Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych
– Część 2: Liczba bitumiczna
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

10.2. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)
WT-1 2014 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach
publicznych, Warszawa 2014
WT-2 2014 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno – asfaltowe, Warszawa 2014
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2009
10.3. Inne dokumenty
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych –
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST – 12.00)
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO – WARSTWA WIĄŻĄCA

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego w związku inwestycją.
BUDOWA:
PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3248P W M. GLINY
5240000-1 „Budowa obiektów inżynierii wodnej”.
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Numer kodu CPV i nazwa:

Inwestorem inwestycji jest :
GMINA RYCHWAŁ
PLAC WOLNOŚCI 16, 62-570 RYCHWAŁ
Zleceniodawcą dokumentacji jest :
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KONINIE
UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 20d, 62-500 KONIN
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
warstwy wiążącej z betonu asfaltowego i obejmują:
-

wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 7 cm

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i
uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.
1.4.3. Beton asfaltowy (asphalt concrete AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona.
1.4.4. Oznaczenia uzupełniające do określenia przeznaczania mieszanki mineralno – asfaltowej:
-

P do warstwy podbudowy,

-

W do warstwy wiążącej,

-

S do warstwy ścieralnej.
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1.4.5. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów
mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
1.4.6. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej.
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.
1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości, co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych
robót.
1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STO „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STO „Wymagania
ogólne” pkt 2.

2.2. Asfalt
Należy zastosować asfalt drogowy 50/70 spełniający wymagania określone w PN-EN-12591:2004
Tablica 1.Wymagania dla asfaltu drogowego gatunku 50/70
Lp.

Właściwości

Metoda badań

1
2
3
4

Penetracja w 25oC, 0,1 mm
Temperatura mięknienia, oC
Temperatura zapłonu, nie mniej niż, oC
Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej
niż, % m/m
Zmiana masy po starzeniu, nie więcej niż, % m/m
Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż, %
Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niż,
oC
Zawartość parafiny, nie więcej niż, %
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie
więcej niż, oC

PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 2592
PN-EN 12592

Wymagania
50/70
50 – 70
46 – 54
230
99

PN-EN 12607-1
PN-EN 1426
PN-EN 1427

0,5
50
48

PN-EN 12606-1
PN-EN 1427

2,2
9

5
6
7
8
9
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10

Temperatura łamliwości, nie więcej niż, oC

PN-EN 12593

-8

2.3. Kruszywo
Do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa
2008, obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne i wypełniacz.
2.3.1. Kruszywo grube
Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu
asfaltowego

Właściwości kruszywa

Wymagania wobec kruszyw w
zależności od kategorii ruchu
KR1-KR2

Metoda badań według

Uziarnienie, kategoria co najmniej

GC85/20

PN-EN 933-1

G25/15
Tolerancja uziarnienia, odchylenia
nie większe niż wg kategorii

G20/15

PN-EN 933-1

G20/17,5
Zawartość pyłów,
wyższa niż

kategoria

nie

Kształt kruszywa,
wyższa niż

kategoria

nie

f2

PN-EN 933-1

FI35 lub SI35

PN-EN 933-1 lub PN-EN 933-4

Procentowa zawartość ziaren o
powierzchni przekruszonej i łamanej
w kruszywie grubym, kategoria nie
niższa niż

CDeklarowana

PN-EN 933-5

Odporność
kruszywa
na
rozdrabnianie, badana na kruszywie
o wymiarze 10/14 kategoria nie
wyższa niż:

LA40

PN-EN 1097-2 rozdział 5

Gęstość ziaren

deklarowana przez producenta

PN-EN 1097-6 rozdział 7,8 lub 9

Nasiąkliwość

deklarowana przez producenta

PN-EN 1097-6 rozdział7, 8 lub 9

Mrozoodporność,
badana
na
kruszywie 8/11, 11/16 lub 8/16,
kategoria nie wyższa niż:

F2

PN-EN 1367-1

„Zgorzel
słoneczna”
wymagana kategoria:

SBLA

PN-EN 1367-3

Skład chemiczny – uproszczony opis
petrograficzny

deklarowany przez producenta

PN-EN 932-3

Grube
zanieczyszczenia
kategoria nie wyższa niż:

mLPC0,1

PN-EN 1744-1 p.14.2

wymagana odporność

PN-EN 1744-1 p.19.1

bazaltu,

lekkie;

Rozpad krzemianu dwuwapniowego
w
kruszywie
z
żużla
wielkopiecowego
chłodzonego
powietrzem
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Rozpad
związków
żelaza
w
kruszywie z żużla wielkopiecowego
chłodzonego powietrzem

wymagana odporność

PN-EN 1744-1 p.19.2

Stałość objętościowa kruszywa z
żużla stalowniczego, kategoria nie
wyższa niż:

V3,5

PN-EN 1744-1 p.19.3

2.3.2. Kruszywo drobne
Tablica 3a. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do
D≤8mm do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

Właściwości kruszywa
Uziarnienie,
kategoria:

wymagana

Wymagania wobec kruszyw w
zależności od kategorii ruchu
KR1 i KR 2
GF85 lub GA85

Metoda badania według
PN-EN 933-1

GTCNR

PN-EN 933-1

Zawartość kategoria nie wyższa
niż

f3

PN-EN 933-1

Jakość pyłów, kategoria wyższa
od:

MBF10

PN-EN 933-9

Kanciastość kruszywa drobnego
lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciągłym uziarnieniu
wg. normy, wymagana kategoria

ECSDeklarowana

PN-EN 933-6, rozdział 8

Gęstość ziaren

deklarowana przez producenta

PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9

Grube zanieczyszczenia lekkie,
kategoria nie wyższa niż:

mLPC0,1

PN-EN 1744-1 p.14.2

Nasiąkliwość:

deklarowana przez producenta

PN-EN 1097-6 rozdz. 7, 8 lub 9

Tolerancja;
odchylenia
większe niż wg kategorii

nie

Tablica 3b. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do
D≤8mm do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

Właściwości kruszywa
Uziarnienie,
kategoria:

wymagana

Wymagania wobec kruszyw w
zależności od kategorii ruchu
KR1 i KR 2
GF85 lub GA85

Metoda badania według
PN-EN 933-1

Tolerancja
uziarnienia;
odchylenia nie większe niż wg
kategorii

GTCNR

PN-EN 933-1

Zawartość, kategoria nie wyższa
niż

f16

PN-EN 933-1

Jakość pyłów, kategoria wyższa
od:

MBF10

PN-EN 933-9

Kanciastość kruszywa drobnego

ECSDeklarowana

PN-EN 933-6, rozdział 8
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lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciągłym uziarnieniu
wg. normy, kategoria nie niższa
niż:
Gęstość ziaren

deklarowana przez producenta

PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9

Grube zanieczyszczenia lekkie,
kategoria nie wyższa niż:

mLPC0,1

PN-EN 1744-1 p.14.2

Nasiąkliwość
wyższa niż:

deklarowana przez producenta

PN-EN 1097-6,

kategoria

nie

rozdz. 7,8 lub 9
2.3.3. Wypełniacz
Tablica 4. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu
asfaltowego

Właściwości wypełniacza
Uziarnienie
Jakość pyłów; kategoria nie wyższa
od:

Wymagania wobec wypełniacza w
zależności od kategorii ruchu
KR1 i KR2
zgodnie z tablicą 24 w PN-EN 13043
MBF10

Metoda badań według
PN-EN 933-10
PN-EN 933-9

Zawartość wody, nie wyższa od:

1%(m/m)

PN-EN 1097-5

Gęstość ziaren

deklarowana przez producenta

PN-EN 1097-7

V28/45

PN-EN 1097-4

∆R&B8/25

PN-EN 13179-1

Rozpuszczalność w wodzie, kategoria
nie wyższa niż:

WS10

PN-EN 1744-1

Zawartość CaCo3 w wypełniaczu
wapiennym; kategoria nie niższa niż:

CC70

PN-EN 196-21

Zawartość wodorotlenku wapnia w
wypełniaczu mieszanym; kategoria

Kadeklarowana

PN-EN 459-2

„Liczba asfaltowa”

BNDeklarowana

PN-EN 13179-2

Wolne przestrzenie
zagęszczonym
wymagana kategoria
Przyrost temperatury
wymagana kategoria:

w suchym
wypełniaczu:
mięknienia,

2.4. Środek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na
działanie wody, można zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość
przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C wynosiła co najmniej 80%.
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta.
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
określonych przez producenta.
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2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego materiału
wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie
warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować:
-

materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych,
emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:
-

nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,
nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach określonych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami
wg PN-EN 14023 „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe
emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i
tablica 3. Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników
zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania
ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:
1. wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
2. układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,
3. skrapiarka,
4. walce stalowe gładkie,
5. walce ogumione
6. szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
7. samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
8. sprzęt drobny.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2. Transport materiałów
4.2.1. Asfalt
Asfalt należy przewozić izolowanymi termicznie cysternami wyposażonymi w instalacje umożliwiające
podłączenie cystern do urządzeń grzewczych lub wyposażonymi we własne urządzenia grzewcze oraz w
zawory spustowe.
4.2.2. Wypełniacz
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu
materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
4.2.3. Kruszywo
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.4. Emulsja asfaltowa
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej
rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z
metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4).
4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zależności od
postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona
przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.).
Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki
powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne nie
wpływające szkodliwie na mieszankę.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do
akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych
składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez
Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
- doborze składników mieszanki,
- doborze optymalnej ilości asfaltu,
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- określeniu właściwości mieszanki i porównaniu uzyskanych wyników z wymaganiami podanymi
w niniejszej ST.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne.
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej i wzmacniającej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 5.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wiążącej
Właściwość

Przesiew, [% (m/m)]
AC16W

Wymiar sita #, [mm]
22,4
16
11,2
8
2
0,125
0,063
Zawartość lepiszcza, minimum (*)

KR1-KR2
od
100
90
65
25
5
3,0
Bmin4,6

do
100
80
55
15
8,0

(*) Minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) w mieszankach mineralno-asfaltowych jest określona przy
3
założeniu gęstości mieszanki mineralnej 2,650Mg/m Jeżeli stosowana mieszanka ma inną gęstość ( d), to do
wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należ pomnożyć przez współczynnik  wg
równania:
Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy wiążącej wg poniższych tablic.
Tablica 6. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i
wyrównawczej, przy ruchu KR2.

Właściwość
Zawartość
przestrzeni

wolnych

Wolne
przestrzenie
wypełnione lepiszczem
Zawartość
wolnych
przestrzeni w mieszance

Warunki
zagęszczania wg PNEN 13108-20
C.1.3, ubijanie,

AC 16 W
Metoda warunki badania
KR2
Vmin3,0
PN-EN 12697-8, p.4

2 x 50 uderzeń
C.1.2, ubijanie,

Vmax6,0
VFBmin60
PN-EN 12697-8, p.5

2 x 50 uderzeń
C.1.2, ubijanie,

VFBmax80
PN-EN 12697-8, p.5

VMAmin14
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2 x 50 uderzeń

mineralnej
Odporność na działanie
wody

C.1.1, ubijanie,
2 x 35 uderzeń

PN-EN
12697-12,
przechowywanie w 40C z
jednym
cyklem
zamrażania, badanie w
15C

ITSR80

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być
zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru
temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy
dodawać odmierzone oddzielnie.
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka
przepływomierza, lecz nie więcej niż ± 2 % w stosunku do masy składnika.

elementarna

wagi,

względnie

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym
o
utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5 C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać:
o

-

200 C - dla asfaltu drogowego 50/70

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie
powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej
poniżej. Najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania,
a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni.
Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki powinna wynosić:
-

o

o

od 140 C do 180 C - z asfaltu drogowego 50/70

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku
wytwórni, pod warunkiem skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ,
rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem dopuszczalnych różnic ich składu:
-

zawartość lepiszcza: 0,3% (m/m),
zawartość kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),
zawartość wypełniacza: 1,0% (m/m)
o
o
dla D 70 od 140 C do 160 C.

5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże (podbudowa lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę wiążącą lub wyrównawczą z betonu
asfaltowego powinno być na całej powierzchni:
-

ustabilizowane i nośne,
czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
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-

wyprofilowane, równe i bez kolein.

Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę wiążącą i wyrównawczą nie powinny przekraczać
wartości podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe (pomiar łatą 4-metrową lub
równoważną metodą)

Klasa
drogi
GP

Z, L, D

Maksymalna
nierówność
podłoża
pod warstwę wiążącą
[mm]

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

9
10
12

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże należy wyrównać
poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej.
Przed rozłożeniem warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją
asfaltową zgodnie z SST.
Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte materiałem
uszczelniającym zgodnie z punktem 2.5 zaakceptowanym przez Inżyniera.
5.5. Połączenie międzywarstwowe
Warstwę wiążącą z betonu asfaltowego należy skropić emulsją asfaltową przed ułożeniem następnej warstwy
asfaltowej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego.
5.6. Warunki przystąpienia do robót
Warstwa wiążąca i wyrównawcza nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura
otoczenia w ciągu doby nie jest niższa od:
-

0C – przed przystąpieniem do robót
+2C – w czasie robót

Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża
Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym podłożu, podczas
opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i
wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.
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5.7. Zarób próbny technologiczny
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności
Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej
mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu
automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po
ustabilizowaniu się pracy otaczarki. Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz
prawidłowości składu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą
segregację kruszywa.
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub załadować
na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN
12697-27.
Maksymalne odchylenia składu mieszanki mineralnej od zatwierdzonej receptury powinny być utrzymane w
granicach tolerancji (w % bezwzględnych) podanych w tabeli A.1 PN-EN 13108-21.
Pozytywne przeprowadzenie próby, powinno zostać potwierdzone przez Inżyniera.
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.
5.8. Odcinek próbny
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek
próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia oraz długość
odcinka próbnego powinna zostać wyznaczona i uzgodniona przez Inżyniera. Na odcinku próbnym
Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy.
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii wbudowania i
zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego.
5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym
sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach
niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej
w pkt 5.3.
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie, zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym
na odcinku próbnym. Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z
możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione.
Manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym, zabrania się postoju walca na
ciepłej nawierzchni.
Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi, a na odcinku łuku o
jednostronnym spadku, należy rozpoczynać od dolnej krawędzi ku górze.
Właściwości wykonanej warstwy wiążącej i wyrównawczej powinny spełniać warunki podane w
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5.10. Połączenia technologiczne
Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne. Złącza w podbudowie powinny być wykonane
w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. W przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością
warstwy, złącza poprzeczne, wynikające z dziennej działki roboczej, powinny być równo obcięte,
posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwą przed uszkodzeniem.
W przypadku rozkładania mieszanki połową szerokości warstwy, występujące dodatkowo złącze podłużne
należy zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego.
Złącza podłużne między pasami kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć względem siebie o co
najmniej 15cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.
Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych należy
przesunąć względem siebie o co najmniej 2m w kierunku podłużnym do osi jezdni.
Sposób wykonywania połączeń technologicznych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:




uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane
przez dostawców itp.),
ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone
przez Inżyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania i dostarczać kopie raportów
Inżynierowi. Badania Wykonawca powinien wykonywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań
jakości robót.
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Tablica 9.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralnoasfaltowej przedstawiono poniżej.

Powinna być stosowana metoda pojedynczych wyników.
6.3.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem
asfaltu. Uziarnienie powinno być zgodne z zaprojektowanym w recepcie laboratoryjnej.
6.3.2. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej
Tablica 10. Odchylenia stosowane w ocenie zgodności produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z
recepturą

6.3.3. Należy prowadzić Zakładową Kontrolę Produkcji ZKP zgodnie z PN-EN 13108-21.
W ramach Zakładowej kontroli produkcji należy sprawdzić produkcyjny poziom zgodności metodą
pojedynczych wyników, zgodnie z punktem A.3 Załącznika A do normy PN-EN 13108-21.
Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgodności jest miarą ogólnego stanu nadzorowania procesu
produkcyjnego i polega w uproszczeniu na analizowaniu ostatnich 32 wyników dla wszystkich typów wyrobu.
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W analizie wynik klasyfikowany jest jako niezgodny, jeżeli którykolwiek z sześciu wyszczególnionych
parametrów jest poza zakresem tolerancji podanym w tablicy 10 odchylenia te zawierają poprawkę ze względu
na dokładność pobierania próbki i przebieg badania.
6.4 Dopuszczalne odchyłki
6.4.1 Lepiszcza i uziarnienie
o

Najwyższa temperatura mięknienia wyekstrahowanego asfaltu 63 C
Tablica 11. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej
wyników badań zawartości lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)]

Tablica 12. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej
wyników badań zawartości kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)]

Tablica 13. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej
wyników badań zawartości kruszywa o wymiarze < 0,125 mm [%(m/m)]

Tablica 14. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej
wyników badań zawartości kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, [%(m/m)]
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Tablica 15. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej
wyników badań zawartości ziaren <11mm, [%(m/m)]

6.4.2. Grubości warstwy dla wielu oznaczeń nie może być mniejsza od 90% projektowanej.
Pojedyncze oznaczenie grubości nie może być mniejsze 85% projektowanej.
6.4.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia
Wykonawca zobowiązany jest do badania zagęszczenia wykonanej warstwy nawierzchni. Wykonuje się to
poprzez wycięcie próbki z gotowej nawierzchni po jej zagęszczeniu i ostygnięciu. Do wycięcia próbek powinno
się używać mechanicznej wiertnicy, która wycina cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym. Wskaźnik
zagęszczenia oblicza się przez porównanie gęstości strukturalnej próbki wyciętej z nawierzchni do gęstości
strukturalnej średniej wzorcowej próbki zagęszczonej wg metody Marshalla i wyraża się w procentach.
Wymagany wskaźnik zagęszczenia wynosi dla warstwy ścieralnej 98 %.
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z
dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. Dopuszcza się miejscowe zwiększenie tolerancji przechyłek z
uwagi na istniejące uwarunkowania.
6.4.5. Rzędne wysokościowe
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ±1 cm
6.5. Częstotliwość oraz zakres badań Wykonawcy
6.5.1 Pomiar temperatury powietrza – każdego dnia w momencie rozpoczęcia układania i najniższa w ciągu
24 h przed rozpoczęciem układania.
6.5.2. Pomiar temperatury mieszanki mineralno – asfaltowej - każdy pojazd po wyładowaniu do układarki.
6.5.3. Ocenia wizualna mieszanki mineralno – asfaltowej - każdy pojazd po wyładowaniu do układarki.
6.5.4. Pomiar grubości – oś i krawędzie co 25m.
6.5.5. Pomiar pochylenia poprzecznego co 100m i punkty główne
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6.5.6. Oś w planie – punkty główne i na prostych co 500m.
6.5.7. Ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy – cała powierzchnia.
6.5.8. Ocena wizualna jakości złącz, spoin i krawędzi – cała długość złącz, spoin i krawędzi.
6.5.9. Rzędne wysokościowe – oś i krawędzie co 20m, a na krzywych co 10m.
6.5.10. Szerokość – co 100m
6.5.11. Równość podłużna i poprzeczna warstwy ścieralnej
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej należy stosować metodę równoważna użycia łaty i klina.
Nierówności warstwy ścieralnej dróg klasy L i D mierzone łata i klinem lub metodą równoważną nie powinny
przekraczać 6 mm (nierówności podłużne) i 9 mm (nierówności poprzeczne). Wymagania dotyczące równości
j powinny być spełnione w trakcie wykonywania robót i po ich zakończeniu. Przed upływem okresu
gwarancyjnego odchylenia równości podłużnej nie powinny być większe niż 8mm.

6.6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekazuje próbki użytych wyrobów zgodnie z WT-2.
6.7. Badania kontrolne winny być wykonane przez placówkę wyznaczoną przez Zamawiającego. W
razie nie wyznaczenia takiej placówki badania kontrolne przeprowadza Wykonawca.
Rodzaj i zakres badań:
6.7.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa


uziarnienie



zawartość lepiszcza



temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego



gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki

6.7.2. Warstwa asfaltowa


wskaźnik zagęszczenia 1 pomiar na 1500m2 warstwy



spadki poprzeczne



równość podłużna i poprzeczna



grubość



zawartość wolnych przestrzeni



właściwości przeciwpoślizgowe (jeżeli klasa Z lub wyższa) 1 pomiar na 1500m2 warstwy

Pomiar grubości rdzenia - 1 pomiar na 400m każdego pasa. Jeżeli średnia arytmetyczna wszystkich pomiarów
grubości w ramach badań kontrolnych będzie mniejsza od 85%projektowanej grubości, to cena m2 warstwy
zostanie obniżona proporcjonalnie do zmniejszenia wobec wielkości projektowanej.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
-

2

1m (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego,

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
2

Cena wykonania 1m warstwy wiążącej i wzmacniającej nawierzchni z betonu asfaltowego (AC W)
obejmuje:














prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
opracowanie recepty laboratoryjnej,
zakup i dostarczenie materiałów,
dostarczenie sprzętu,
wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej na podstawie zatwierdzonej recepty laboratoryjnej i
jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
mechaniczne rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
wykonanie i zabezpieczenie złączy,
obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzętu i uporządkowanie placu budowy.

W cenie jednostkowej robót należy uwzględnić wszelkie prace powyżej niewymienione, prace towarzyszące
i tymczasowe które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą STWIORB
i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. Przepisy związane
10.1. Normy
1.
2.

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

3.

PN-EN 933-1

4.

PN-EN 933-3

5.

PN-EN 933-4

Wapno budowlane – Część 2: Metody badań
Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu
ziarnowego – Metoda przesiewania
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren
za pomocą wskaźnika płaskości
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie
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6.

PN-EN 933-5

7.

PN-EN 933-6

8.

PN-EN 933-9

9.

PN-EN 933-10

10.

PN-EN 1097-2

11.

PN-EN 1097-3

12.

PN-EN 1097-4

13.

PN-EN 1097-5

14.

PN-EN 1097-6

15.

PN-EN 1097-7

16.

PN-EN 1367-1

17.

PN-EN 1367-3

18.
19.

PN-EN 1426
PN-EN 1427

20.
21.
22.
23.
24.

PN-EN 1744-1
PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

25.

PN-EN 12697-5+A1

26.

PN-EN 12697-6

27.

PN-EN 12697-8

28.

PN-EN 12697-11

29.

PN-EN 12697-12

30.

PN-EN 12697-13

31.

PN-EN 12697-18

32.

PN-EN 12697-22

33.

PN-EN 12697-27

34.

PN-EN 12697-36

35.

PN-EN 13043

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 – Oznaczanie
gęstości nasypowej i jamistości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5:
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6:
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7:
Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą
gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda
Pierścień i Kula
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna
Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1:
Metoda destylacyjna
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco - Część 5: Oznaczanie gęstości
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej
metodą hydrostatyczną
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy
kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni
asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu
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36.
37.
38.

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13108-21

39.

PN-EN 13179-1

40.

PN-EN 13179-2

41.

PN-EN 13808

42.

PN-EN 14023

43.
44.

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

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 21: Zakładowa
kontrola produkcji
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych
– Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych
– Część 2: Liczba bitumiczna
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

10.2. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)
-

WT-1 2014 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach
publicznych, Warszawa 2014
WT-2 2014 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno – asfaltowe,
Warszawa 2014
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2009

10.3. Inne dokumenty
-

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,
poz. 430)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997
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