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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót drogowych i mostowych.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania specyfikacji technicznej stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych.
Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych ogólnymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczególnych asortymentów robót drogowych i mostowych. W
przypadku braku ogólnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego asortymentu robót, ustalenia
dotyczą równieŜ dla ST sporządzanych indywidualnie.
1.4. Określenia podstawowe
UŜyte w OST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-uŜytkową (droga) albo
jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów łukowych z
nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, słuŜący do notowania zdarzeń i
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem.
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.8. InŜynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o
której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielącymi jezdnie.
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach mostowych,
tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.16. KsiąŜka obmiarów - akceptowany przez InŜyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych
załączników. Wpisy w ksiąŜce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera/Kierownika projektu.
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera/Kierownika projektu.
1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu na podłoŜe
gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a)
Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników
atmosferycznych.
b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłoŜenie
napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. Podbudowa moŜe składać
się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. MoŜe ona
składać się z jednej lub dwóch warstw.
f)
Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe zawierać warstwę mrozoochronną,
odsączającą lub odcinającą.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania
mrozu.
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leŜącej powyŜej.
i)
Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.
1.4.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.
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1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.
1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.
1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i związanych
z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji i
bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.27. PodłoŜe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
1.4.28. PodłoŜe ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu
umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.
1.4.29. Polecenie InŜyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuŜnym) istniejącego
połączenia.
1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wędrówek zwierząt dziko Ŝyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy.
1.4.33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.
1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga,
kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. MoŜe składać się z pełnej ściany, słupów lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór.
1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łoŜyskami), przęsła mostowego.
1.4.39. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadłej do osi podłuŜnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.
1.4.40. Szerokość uŜytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu
oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem
oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.
1.4.41. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.
1.4.42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
1.4.43. Tunel - obiekt zagłębiony poniŜej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
1.4.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu
robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie
budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami
InŜyniera/Kierownika projektu.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy
oraz reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
−
Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację
wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,
−
Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
InŜyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności
wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).
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Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.
W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów określonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie,
ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieŜąco
aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo
pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera/Kierownika projektu.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z
InŜynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez
InŜyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera/Kierownika
projektu. 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, Ŝe jest włączony w cenę
kontraktową.
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót,
wygody społeczności i innych.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren
budowy, w sposób uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z
InŜynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez
InŜyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera/Kierownika
projektu. 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, Ŝe jest włączony w cenę
kontraktową.
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.
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 uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i
innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie
jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) moŜliwością powstania poŜaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt
przeciwpoŜarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 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 uŜycia.
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte 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 uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli
wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej.
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
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 przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić
InŜyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera/Kierownika projektu 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.
JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w
sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.
InŜynier/Kierownik projektu będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. JednakŜe, ani
InŜynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od
właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim przewozie
będzie powiadamiał InŜyniera/Kierownika projektu. InŜynier/Kierownik projektu moŜe polecić, aby pojazdy nie spełniające
tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone
na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŜyniera/Kierownika projektu.
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
odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót
od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez InŜyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w
taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera/Kierownika projektu
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów
lub urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera/Kierownika
projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez InŜyniera/Kierownika projektu.
1.5.13. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych
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Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku
gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera/Kierownika projektu. RóŜnice pomiędzy
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone
InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za własność Zamawiającego. Wykonawca
zobowiązany jest powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku
tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, InŜynier/Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy
zwiększyć cenę kontraktową.
1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację)
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz inne
urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 „Zaplecze Zamawiającego”.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do
robót, Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak równieŜ odpowiednie świadectwa
badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła
uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze
źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć
InŜynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne
decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
pochodzących ze źródeł miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierŜawy i inne jakie okaŜą się potrzebne w
związku z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
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
InŜyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Ŝe uzyska na to pisemną zgodę InŜyniera/Kierownika projektu.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złoŜone w
miejscu wskazanym przez InŜyniera/Kierownika projektu. Jeśli InŜynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uŜycie
tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio
przewartościowany (skorygowany) przez InŜyniera/Kierownika projektu.
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uŜyciem tego materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych
przez InŜyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody
InŜyniera/Kierownika projektu.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one uŜyte do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez
InŜyniera/Kierownika projektu.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z InŜynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę i zaakceptowanych przez InŜyniera/Kierownika projektu.
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2.6. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich
właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy InŜynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione
następujące warunki:
a) InŜynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w
czasie przeprowadzania inspekcji,
b) InŜynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,
c) JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nie naleŜącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla InŜyniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
InŜyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyŜej dokumentach, sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera/Kierownika projektu.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera/Kierownika projektu.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.
Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed
uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera/Kierownika projektu, nie moŜe być później zmieniany bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną
przez InŜyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych
warunków mogą być dopuszczone przez InŜyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami InŜyniera/Kierownika
projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez InŜyniera/Kierownika projektu.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez InŜyniera/Kierownika projektu.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera/Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje InŜyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.
Polecenia InŜyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie
określonym przez InŜyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
poniesie Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji InŜyniera/Kierownika projektu program
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania
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robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
projektową, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
−
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
−
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
−
sposób zapewnienia bhp.,
−
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
−
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
−
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
−
wyposaŜenie 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
takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę
przekazywania tych informacji InŜynierowi/Kierownikowi projektu;
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:
−
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy
do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
−
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,
−
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
−
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
−
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 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 InŜynier/Kierownik projektu moŜe zaŜądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających
procedury badań.
InŜynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
InŜynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier/Kierownik
projektu natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
InŜynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera/Kierownika
projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera/Kierownik projektu będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera/Kierownika projektu.
Na zlecenie InŜyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez InŜyniera/Kierownika projektu.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera/Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji InŜyniera/Kierownika projektu.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera/Kierownika projektu
InŜynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.
InŜynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie
wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
InŜynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
InŜynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
dokumentacją projektową i ST. MoŜe równieŜ zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań niezaleŜnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
InŜynier/Kierownik projektu moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
−
Polską Normą lub
−
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt 1
i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do robót
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
InŜynierowi/Kierownikowi projektu.
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 [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 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 InŜyniera/Kierownika projektu.
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
−
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
−
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

− datę uzgodnienia przez InŜyniera/Kierownika projektu 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 InŜyniera/Kierownika projektu,
−
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 przedłoŜone
InŜynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się.
Decyzje InŜyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
(2) KsiąŜka obmiarów
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KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki
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 uzgodnionej w programie
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie
InŜyniera/Kierownika projektu.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f)
korespondencję na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu
na Ŝyczenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
instrukcji InŜyniera/Kierownika projektu na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
InŜyniera/Kierownika projektu.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej.
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość
pomnoŜona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
InŜyniera/Kierownika projektu.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady waŜenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST Będzie
utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez
InŜyniera/Kierownika projektu.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w przypadku
występowania dłuŜszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje InŜynier/Kierownik projektu.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem InŜyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera/Kierownika projektu.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier/Kierownik projektu.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera/Kierownika projektu.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez
InŜyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności InŜyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i
ST.
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 przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1.
dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie
realizacji umowy,
2.
szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3.
recepty i ustalenia technologiczne,
4.
dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),
5.
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
6.
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ,
7.
opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8.
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
9.
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. 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.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla
danej pozycji kosztorysu.
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 zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren
budowy,
−
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
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−
−

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu InŜynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
(c) opłaty/dzierŜawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY
I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
Opracowanie wykonano na zlecenie
Gminy Stawiszyn
Niniejsza specyfikacja techniczna została opracowana na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych i dotyczy:
„Przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 330P Nowy Kiączyn - Stawiszyn”

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne naleŜy odczytywać i rozumieć
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi
czynnościami umoŜliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz połoŜenia obiektów
inŜynierskich.
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 i punktów wysokościowych,
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3.2. Wyznaczenie obiektów mostowych
Wyznaczenie obiektów mostowych 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
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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki
betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć
średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około
0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych naleŜy 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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady 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.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformować InŜyniera 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. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne terenu istotnie róŜnią się od rzędnych
określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym InŜyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie
nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez InŜyniera. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikające z róŜnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez
InŜyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia InŜyniera oznacza, Ŝe roboty dodatkowe
w takim przypadku obciąŜą Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem
wyników pomiarów przez InŜyniera.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń
powinny być zaakceptowane przez InŜyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania
robót. JeŜeli 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 naleŜą do obowiązków
Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów
wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy uŜyciu pali
drewnianych lub słupków betonowych, a takŜe dowiązane do punktów pomocniczych, połoŜonych poza granicą robót
ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie moŜe przekraczać
500 m.
Zamawiający powinien załoŜyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuŜ osi trasy drogowej, a takŜe
przy kaŜdym obiekcie inŜynierskim.
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuŜ trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić
500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zaleŜnie od jego konfiguracji.
Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów
towarzyszących. Jako repery robocze moŜna wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuŜ trasy
drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze naleŜy załoŜyć w postaci słupków betonowych lub grubych
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez InŜyniera.
Rzędne reperów roboczych naleŜy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.
Repery robocze powinny być wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne
określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w
dokumentacji projektowej.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zaleŜnej od
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niŜ co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moŜe być
większe niŜ 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy
naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie naleŜy uŜyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni
terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez InŜyniera.
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów naleŜy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
naleŜy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niŜ 1 metr. Odległość
między palikami lub wiechami naleŜy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co
najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umoŜliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z
dokumentacją projektową.
5.6. Wyznaczenie połoŜenia obiektów mostowych
Dla kaŜdego z obiektów mostowych naleŜy wyznaczyć jego połoŜenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności przyczółków i filarów mostów i
wiaduktów.
W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawierać opis odpowiedniej osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów.
PołoŜenie obiektu w planie naleŜy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
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6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych naleŜy
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów
geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada InŜynierowi.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i
ewentualne odtworzenie.
Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujęta w koszcie robót mostowych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04
ROZBIÓRKA PRZEPUSTÓW
Opracowanie wykonano na zlecenie
Gminy Stawiszyn
Niniejsza specyfikacja techniczna została opracowana na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych i dotyczy:
„Przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 330P Nowy Kiączyn - Stawiszyn”

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z rozbiórką przepustów.
1.2. Zakres stosowania ST
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne naleŜy odczytywać i rozumieć
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką przepustów:
betonowych, Ŝelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2. Rusztowania
Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce przepustów mogą być wykonane z drewna lub rur stalowych w
postaci:
−
rusztowań kozłowych, wysokości od 1,0 do 1,5 m, składających się z leŜni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nóg z
krawędziaków (np. 7,6 x 7,6 cm), stęŜeń (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,
−
rusztowań drabinowych, składających się z drabin (np. długości 6 m, szerokości 52 cm), usztywnionych stęŜeniami z
desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na których szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) układa się pomosty z desek,
−
przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych średnicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek około 1,2 x 1,5
m lub płaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych średnicy 108 mm i kątowników 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7
mm), o wymiarach klatek około 1,1 x 1,5 m,
−
rusztowań z rur stalowych średnicy od 33,5 do 76,1 mm połączonych łącznikami w ramownice i kratownice.
Rusztowanie naleŜy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:
−
drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przez InŜyniera,
−
gwoździe wg BN-87/5028-12 [8],
−
rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez InŜyniera,
−
kątowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez InŜyniera.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką przepustów moŜe być wykorzystany sprzęt podany poniŜej, lub inny
zaakceptowany przez InŜyniera:
ładowarki, Ŝurawie samochodowe, samochody cięŜarowe, zrywarki, młoty pneumatyczne, piły mechaniczne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe elementów przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez InŜyniera.
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, InŜynier moŜe polecić
Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.
Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez InŜyniera.
W przypadku robót rozbiórkowych przepustu naleŜy dokonać:
−
odkopania przepustu,
−
ew. ustawienia przenośnych rusztowań przy przepustach wyŜszych od około 2 m,
−
rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny z ew. przecięciem prętów
zbrojeniowych i ich odgięciem,
−
demontaŜu prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, ramowych) z uprzednim
oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu ław, względnie ostroŜnego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych,
klinkierowych itp. przy załoŜeniu ponownego ich wykorzystania,
−
oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego uŜycia (z zaprawy, kawałków betonu, izolacji
itp.) i ich posortowania.
Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w
ST lub wskazane przez InŜyniera.
Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.

19

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W
szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych naleŜy wypełnić, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w OST D-02.00.00
„Roboty ziemne”.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach przepustów powinno spełniać
odpowiednie wymagania określone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką przepustów i ich elementów:
a) betonowych, kamiennych, ceglanych jest - m3 (metr sześcienny),
b) prefabrykowanych betonowych, Ŝelbetowych jest - m (metr).
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje dla rozbiórki przepustu:
odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnień itp., ew. ustawienie rusztowań i ich późniejsze rozebranie,
rozebranie elementów przepustu, sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów,
załadunek i wywiezienie
materiałów z rozbiórki, zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12
[9], uporządkowanie terenu rozbiórki.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN-D-95017
Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
3. PN-D-96002
Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
4. PN-H-74219
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania
5. PN-H-74220
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia
6. PN-H-93401
Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
7. PN-H-93402
Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 02.01.01
WYKONANIE WYKOPÓW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH
Opracowanie wykonano na zlecenie
Gminy Stawiszyn
Niniejsza specyfikacja techniczna została opracowana na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych i dotyczy:
„Przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 330P Nowy Kiączyn - Stawiszyn”

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY (GRUNTY)
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w
gruntach nieskalistych
1.2. Zakres stosowania ST
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne naleŜy odczytywać i rozumieć
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji dróg i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.
1.4. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIAŁY (GRUNTY)
Materiał występujący w podłoŜu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoŜe nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [12] powinien charakteryzować się
grupą nośności G1. Gdy podłoŜe nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności, naleŜy podłoŜe doprowadzić do
grupy nośności G1 zgodnie z dokumentacja projektową i ST.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady prowadzenia robót
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST D-02.00.01 pkt 5.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a
naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od
dokumentacji projektowej obciąŜa Wykonawcę.
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o róŜnym stopniu przydatności do budowy
nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemoŜliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyŜszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody InŜyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkład. O ile InŜynier dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, naleŜy je odpowiednio
zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych
Minimalna wartość Is dla:
Strefa
innych dróg
Autostrad i dróg
korpusu
kategoria
ruchu
kategoria ruchu
ekspresowych
KR3-KR6
KR1-KR2
Górna warstwa o grubości 20 cm
1,03
1,00
1,00
Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni robót ziemnych
1,00
1,00
0,97
JeŜeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to
przed ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni naleŜy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1.
JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie
zagęszczanie gruntów rodzimych, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoŜa, umoŜliwiającego uzyskanie
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. MoŜliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w ST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji InŜynierowi.
Dodatkowo moŜna sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru
wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.
5.3. Ruch budowlany
Nie naleŜy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyŜej
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niŜ 0,3 m.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn
wykonujących tę czynność budowlaną. MoŜe odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują
uszkodzeń powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyŜej warunków
obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopów
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji
projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,
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b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.2.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-02.00.01 pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje:
−
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
−
oznakowanie robót,
−
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek,
przewiezienie i wyładunek,
−
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
−
profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
−
zagęszczenie powierzchni wykopu,
−
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
−
rozplantowanie urobku na odkładzie,
−
wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
−
rekultywację terenu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Spis przepisów związanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonywaniem przepustów pod koroną drogi oraz ścianek czołowych jako samodzielnych elementów.
1.2. Zakres stosowania ST
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne naleŜy odczytywać i rozumieć
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
przepustów pod koroną drogi oraz ścianek czołowych jako samodzielnych elementów.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜący do przepływu małych cieków
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.
1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - część konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym, z której po
zmontowaniu na budowie, moŜna wykonać przepust.
1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, którego konstrukcja nośna tworzy jednolitą całość, z wyjątkiem przerw
dylatacyjnych i wykonana jest w całości na mokro.
1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z elementów prefabrykowanych.
1.4.5. Przepust betonowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z betonu.
1.4.6. Przepust Ŝelbetowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z Ŝelbetu.
1.4.7. Przepust ramowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest w kształcie ramownicy pracującej na obciąŜenie
pionowe i poziome.
1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w którym moŜna wydzielić górną konstrukcję łukową przenoszącą obciąŜenie pionowe i
poziome oraz fundament łuku.
1.4.9. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych lub Ŝelbetowych.
1.4.10. Ścianka czołowa przepustu - element początkowy lub końcowy przepustu w postaci ścian równoległych do osi drogi
(lub głowic kołnierzowych), słuŜący do moŜliwie łagodnego (bez dławienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz do
podtrzymania stoków nasypu drogowego, ustabilizowania stateczności całego przepustu i częściowego zabezpieczenia
elementów środkowych przepustu przed przemarzaniem.
1.4.11. Skrzydła wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje łączące się ze ściankami czołowymi przepustu, równoległe,
prostopadłe lub ukośne do osi drogi, słuŜące do zwiększenia zdolności przepustowej przepustu i podtrzymania stoków
nasypu.
1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów, objętych niniejszą ST są: beton, materiały na ławy
fundamentowe, materiały izolacyjne, bloczki betonowe do ścianek czołowych.
2.3. Beton i jego składniki
2.3.1. Wymagane właściwości betonu
Poszczególne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zaleŜności od warunków ich eksploatacji, naleŜy
wykonywać zgodnie z „Wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi wykonywania betonów do konstrukcji mostowych” [45], z
betonu klasy co najmniej:
- B 30 - prefabrykaty, ścianki czołowe, przepusty, skrzydełka;
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne.
Beton do konstrukcji przepustów betonowych musi spełniać następujące wymagania wg PN-B-06250 [8]:
−
nasiąkliwość nie większa niŜ 4 %,
−
przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W 8,
−
odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F 150.
2.3.2. Kruszywo
Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinno spełniać wymagania
normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betonów klas B 25, B 30 i wyŜszych.
Grysy
Do betonów stosować naleŜy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie
grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem zaakceptowania przez InŜyniera. Grysy powinny odpowiadać
wymaganiom podanym w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementów konstrukcji przepustów
Lp.
1
2
3

Właściwości
Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niŜ:
Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niŜ:
Wskaźnik rozkruszenia, %, nie więcej niŜ:
- dla grysów granitowych
- dla grysów bazaltowych i innych

Wymagania
1
20
16
8

25

4
5

Nasiąkliwość, %, nie więcej niŜ:
Mrozoodporność wg metody bezpośredniej, %,
nie więcej niŜ
Mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej
(wg PN-B-11112 [19]), %, nie więcej niŜ:
Zawartość związków siarki, %, nie więcej niŜ:
Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niŜ:
Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa cieczy nad
kruszywem nie ciemniejsza niŜ:

6
7
8
9

10

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

11
12

Zawartość podziarna, %, nie więcej niŜ:
Zawartość nadziarna, %, nie więcej niŜ:

1,2
2

10
0,1
0,25
wzorcowa
nie wywołująca zwiększenia
wymiarów liniowych ponad
0,1%
5
10

Piasek
NaleŜy stosować piaski pochodzenia rzecznego, albo będące kompozycją piasku rzecznego i kopalnianego
płukanego. Piaski powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementów konstrukcji
przepustów
Lp.
Właściwości
1
Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niŜ:
2
Zawartość związków siarki, %, nie więcej niŜ:
3
Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niŜ:
4

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

5

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

Wymagania
1,5
0,2
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 %
świr
świr powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych.
Ponadto mrozoodporność Ŝwiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią wg PN-B-11112 [19] ogranicza się do 10 %.
świr powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dla Ŝwiru marki 30 do betonowych elementów konstrukcji przepustów
Lp.
Właściwości
Wymagania
1
Wytrzymałość na miaŜdŜenie, wskaźnik rozkruszenia, %, nie więcej niŜ:
12
2
Zawartość ziarn słabych, %, nie więcej niŜ:
5
3
Nasiąkliwość, %, nie więcej niŜ:
1,0
4
Mrozoodporność po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie więcej niŜ:
5,0
5
Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niŜ:
20
6
Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niŜ:
1,5
7
Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niŜ:
0,25
8
Zawartość związków siarki, %, nie więcej niŜ:
0,1
9
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie
wzorcowa
ciemniejsza niŜ:

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu

26

2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Składniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny być tak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej
mieściła się w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia, rys. 1.
2.3.4. Składowanie kruszywa
Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszyw. PodłoŜe składowiska powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie
dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego składowania i poboru.
Poszczególne kruszywa naleŜy składować oddzielnie, w zasiekach uniemoŜliwiających wymieszanie się sąsiednich
pryzm. Zaleca się, aby frakcje drobne kruszywa (poniŜej 4 mm) były chronione przed opadami za pomocą plandek lub
zadaszeń.
Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z InŜynierem.
2.3.5. Cement
2.3.5.1. Wymagania
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów winien spełniać wymagania normy
PN-B-19701 [21].
NaleŜy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków). Do betonu klas B 25, B 30 i B 40 naleŜy stosować
cement klasy 32,5 i 42,5.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania ogólne dla cementu do betonowych elementów konstrukcji przepustów
Marka cementu
Lp.
Wymagania
42,5
32,5
1
Wytrzymałość na ściskanie,
po 2 dniach
10
MPa, nie mniej niŜ:
po 7 dniach
16
po 28 dniach
42,5
32,5
2

3
4
5
6
7

Czas wiązania

początek wiązania, najwcześ-niej po
upływie min.

koniec wiązania najpóźniej, h
Stałość objętości, mm nie
więcej niŜ:
Zawartość SO3, % masy cementu, nie więcej niŜ:
Zawartość chlorków, %, nie więcej niŜ:
Zawartość alkaliów, %, nie więcej niŜ:
Łączna zawartość dodatków specjalnych (przyśpieszających twardnienie,
plastyfikujących, hydrofobizujących) i technologicznych, dopuszczonych
do stosowania przez ITB, % masy cementu, nie więcej niŜ

60

60

12
10
3,5
0,10
0,6

12
10
3,5
0,10
0,6

5,0

5,0

Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakość określona
atestem - musi być zatwierdzona przez InŜyniera.
2.3.5.2. Przechowywanie cementu
Warunki przechowywania cementu powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-88/6731-08 [36].
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
a) dla cementu workowanego
−
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami),
−
magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe. W kaŜdym ze zbiorników naleŜy przechowywać cement
jednego rodzaju i klasy, pochodzący od jednego dostawcy.
2.3.6. Stal zbrojeniowa
Stal stosowana do zbrojenia bet. elementów konstrukcji przepustów musi odpowiadać wymaganiom PN-H-93215 [29].
Klasa, gatunek i średnica musi być zgodna z dokumentacją projektową lub ST.
Nie dopuszcza się zamiennego uŜycia innych stali i innych średnic bez zgody InŜyniera.
Stal zbrojeniowa powinna być składowana w sposób izolowany od podłoŜa gruntowego, zabezpieczona od wilgoci,
chroniona przed odkształceniem i zanieczyszczeniem.
2.3.7. Woda
Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [24].
Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną.
Woda pochodząca z wątpliwych źródeł nie moŜe być uŜyta do momentu jej przebadania na zgodność z podaną normą.
2.3.8. Domieszki chemiczne
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa i ST, przy
czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami
PN-B-06250 [8]. Domieszki powinny odpowiadać PN-B-23010 [22].
2.4. Materiały izolacyjne
Do izolowania drogowych przepustów betonowych i ścianek czołowych naleŜy stosować materiały wskazane w
dokumentacji projektowej lub ST posiadające aprobatę techniczną oraz atest producenta:
− emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [44],
− roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23],
− lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177 [25],
− papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39],
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− wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobaty techniczne - za zgodą
InŜyniera.
2.5. Materiały na ławy fundamentowe
Część przelotowa przepustu i skrzydełka mogą być posadowione na:
− ławie fundamentowej z pospółki spełniającej wymagania normy PN-B-06712 [12],
− ławie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cementem, spełniającej wymagania OST D-04.05.01 „Podbudowa i
ulepszone podłoŜa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,
2.6. Zaprawa cementowa
Do kamiennej ścianki czołowej naleŜy stosować zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [20] marki nie niŜszej niŜ M 12.
Do zapraw naleŜy stosować cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [21], piasek wg PN-B-06711 [7] i
wodę wg PN-B-32250 [24].
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania przepustów
Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu i ścianki czołowej powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu:
− koparki do wykonywania wykopów głębokich,
− sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych,
− betoniarek,
− innego sprzętu do transportu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport kruszywa
Kamień i kruszywo naleŜy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać BN-67/6747-14 [37].
4.2.2. Transport cementu
Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08 [36].
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach zabezpieczających
go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
4.2.3. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06250 [8].
Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po jej
wytworzeniu.
4.2.4. Transport prefabrykatów
Transport wewnętrzny
Elementy przepustów wykonywane na budowie mogą być przenoszone po uzyskaniu przez beton wytrzymałości
nie niŜszej niŜ 0,4 R (W).
Transport zewnętrzny
Elementy prefabrykowane mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je
przed uszkodzeniami.
Do transportu moŜna przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 R (W).
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
− odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z InŜynierem,
− regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu według dokumentacji projektowej lub ST,
5.3. Roboty ziemne
5.3.1. Wykopy
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być zgodna z OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót wg dokumentacji projektowej, ST i zaleceń InŜyniera. W
szczególności zabezpieczenie moŜe polegać na:
− stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów,
− podparciu lub rozparciu ścian wykopów,
− stosowaniu ścianek szczelnych.
Do podparcia lub rozparcia ścian wykopów moŜna stosować drewno, elementy stalowe lub inne materiały
zaakceptowane przez InŜyniera.
Stosowane ścianki szczelne mogą być drewniane albo stalowe wielokrotnego uŜytku. Typ ścianki oraz sposób jej
zagłębienia w grunt musi być zgodny z dokumentacją projektową i zaleceniami InŜyniera.
Po wykonaniu robót ściankę szczelną naleŜy usunąć, zaś powstałą szczelinę zasypać gruntem i zagęścić.
W uzasadnionych przypadkach, za zgodą InŜyniera, ścianki szczelne moŜna pozostawić w gruncie.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubości co
najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie lub mechanicznie z
zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem nie powodującym spulchnienia gruntu.
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Odchyłki rzędnej wykonanego podłoŜa od rzędnej określonej w dokumentacji projektowej nie moŜe przekraczać +1,0 cm i 3,0 cm.
5.3.2. Zasypka przepustu
Jako materiał zasypki przepustu naleŜy stosować Ŝwiry, pospółki i piaski co najmniej średnie.
Zasypkę nad przepustem naleŜy układać jednocześnie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej grubości z
jednoczesnym zagęszczeniem według wymagań dokumentacji projektowej lub ST.
Wskaźniki zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach naleŜy przyjmować wg PN-S-02205 [34].
5.5. Ławy fundamentowe pod przepustami
Ławy fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST.
Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą:
a) róŜnice wymiarów ławy fundamentowej w planie:
± 2 cm dla przepustów sklepionych,
± 5 cm dla przepustów pozostałych,
b) róŜnice rzędnych wierzchu ławy:
± 0,5 cm dla przepustów sklepionych,
± 2 cm dla przepustów pozostałych.
RóŜnice w niwelecie wynikające z odchyłek wymiarowych rzędnych ławy, nie mogą spowodować spiętrzenia
wody w przepuście.
5.6. Roboty betonowe
5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa dla betonowych elementów konstrukcji przepustów powinna odpowiadać wymaganiom PNB-06250 [8].
Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez
wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych przez:
−
kształt i wymiary elementu konstrukcji ,
−
zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu,
−
sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej.
Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250 [8]. Nie moŜe ona być
osiągnięta przez większe zuŜycie wody niŜ to jest przewidziane w składzie mieszanki. Zaleca się sprawdzanie doświadczalne
urabialności mieszanki betonowej przez próbę formowania w warunkach zbliŜonych do rzeczywistych.
Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie moŜe przekraczać: 2 % w przypadku niestosowania
domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek napowietrzających.
Recepta mieszanki betonowej moŜe być ustalona dowolną metodą doświadczalną lub obliczeniowo-doświadczalną
zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach.
Do celów produkcyjnych naleŜy sporządzić receptę roboczą, uwzględniającą zawilgocenie kruszywa, pojemność
urządzenia mieszającego i sposób dozowania.
Zmiana recepty roboczej musi być wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z poniŜszych przypadków:
−
zmiana rodzaju składników,
−
zmiana uziarnienia kruszywa,
−
zmiana zawilgocenia wywołująca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w całkowitej ilości wody
zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej przekraczającej ± 5 dcm3.
Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach przeciwbieŜnych lub
betonowniach. Składniki mieszanki wg recepty roboczej muszą być dozowane wagowo z dokładnością:
± 2 % dla cementu, wody, dodatków,
± 3 % dla kruszywa.
Objętość składników jednego zarobu betoniarki nie powinna być mniejsza niŜ 90 % i nie moŜe być większa niŜ 100
% jej pojemności roboczej.
Czas mieszania zarobu musi być ustalony doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niŜ 2 minuty.
Konsystencja mieszanki betonowej nie moŜe róŜnić się od konsystencji załoŜonej (wg recepty roboczej) więcej niŜ
± 20 % wskaźnika Ve-Be. Przy temperaturze 0o C wykonywanie mieszanki betonowej naleŜy przerwać, za wyjątkiem
sytuacji szczególnych, w uzgodnieniu z InŜynierem.
5.2. MontaŜ betonowych elementów prefabrykowanych przepustu i ścianek czołowych
Elementy przepustu i ścianki czołowej z prefabrykowanych elementów powinny być ustawiane na przygotowanym
podłoŜu zgodnie z dokumentacją projektową. Styki elementów powinny być wypełnione zaprawą cementową wg PN-B14501 [20].
5.3. Wykonanie ścianki czołowej z bloczków betonowych
Ścianka czołowa z bloczków betonowych powinna być wykonana jako mur pełny na zaprawie cementowej i
odpowiadać wymaganiom BN-74/8841-19 [41].
Roboty murowe z bloczków betonowych powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST.
Bloczki betonowe i zaprawa cementowa powinny odpowiadać wymaganiom pkt 2.
Przy wykonywaniu ścianki powinny być zachowane następujące zasady:
a) ściankę czołową naleŜy wykonywać przy temperaturze powietrza nie mniejszej niŜ 0o C, a zaleca się ją wykonywać w
temperaturze + 5o C,
b) Bloczki betonowe powinny być oczyszczone i zmoczone przed ułoŜeniem,
c) pojedyncze bloczki powinny być ułoŜone w taki sposób, aby ich powierzchnie wsporne były moŜliwie poziome, a
sąsiadujące bloczki nie rozklinowywały się pod wpływem obciąŜenia pionowego;
d) spoiny pionowe w dwóch kolejnych warstwach z bloczków betonowych powinny mijać się,
e) na kaŜdą warstwę z bloczków betonowych powinna być nałoŜona warstwa zaprawy w taki sposób, aby w murze nie
było miejsc niezapełnionych zaprawą,
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f)

wygląd zewnętrzny ścianki powinien być utrzymany w jednolitym charakterze.
Ścianka z bloczków betonowych powinna być wykonana tak, aby jej powierzchnia licowa była zbliŜona do
płaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawędzie przecięcia płaszczyzn były w przybliŜeniu liniami prostymi.
5.10. Izolacja przepustów
Przed ułoŜeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie izolowane naleŜy
zagruntować np. przez:
−
dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych,
−
posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi materiałami zaakceptowanymi przez InŜyniera.
Zagruntowaną powierzchnię bezpośrednio przed ułoŜeniem izolacji naleŜy smarować lepikiem bitumicznym na
gorąco i ułoŜyć izolację z papy asfaltowej.
Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez InŜyniera. Elementy nie pokryte
izolacją przed zasypaniem gruntem naleŜy smarować dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gorąco.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych
Kontrolę robót przygotowawczych i robót ziemnych naleŜy przeprowadzić z uwzględnieniem wymagań podanych
w punkcie 5.2 i 5.3.
6.3. Kontrola wykonania ścianki czołowej z bloczków betonowych
Przy wykonywaniu ścianki czołowej z bloczków betonowych naleŜy przeprowadzić badania zgodnie z BN74/8841-19 [41] obejmujące:
a) sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia i wiązania bloczków betonowych w ściance - przez oględziny,
b) sprawdzenie grubości ścianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchyłki w grubości do ± 20 mm,
c) sprawdzenie grubości spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchyłki, dla:
- spoin pionowych: 12 mm + 8 mm lub - 4 mm,
- spoin poziomych: 10 mm + 10 mm lub - 5 mm,
d) sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi ścianki:
−
zwichrowanie i skrzywienie powierzchni ścianki: co najwyŜej 15 mm/m,
−
odchylenie krawędzi od linii prostej: co najwyŜej 6 mm/m i najwyŜej dwa odchylenia na 2 m,
−
odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: co najwyŜej 6 mm/m i 40 mm na całej wysokości,
−
odchylenia górnych powierzchni kaŜdej warstwy bloczków betonowych od kierunku poziomego (jeśli mur ma podział
na warstwy): co najwyŜej 3 mm/m i nie więcej niŜ 30 mm na całej długości.
6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotów i wylotów
Umocnienie wlotów i wylotów naleŜy kontrolować wizualnie, sprawdzając ich zgodność z dokumentacją
projektową.
6.6. Kontrola wykonania ławy fundamentowej
Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej naleŜy sprawdzić:
−
rodzaj materiału uŜytego do wykonania ławy,
−
usytuowanie ławy w planie,
−
rzędne wysokościowe,
−
grubość ławy,
−
zgodność wykonania z dokumentacją projektową.
6.7. Kontrola połączenia prefabrykatów
Połączenie prefabrykatów powinno być sprawdzone wizualnie w celu porównania zgodności zmontowanego
przepustu z dokumentacją projektową oraz ustaleniami punktu 5.8.
6.8. Kontrola izolacji ścian przepustu
Izolacja ścian przepustu powinna być sprawdzona przez oględziny w zgodności z wymaganiami punktu 5.10.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
−
m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
−
szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacji ścianki czołowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 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 wykopu,
−
wykonanie ław fundamentowych,
−
wykonanie deskowania,
−
wykonanie izolacji przepustu.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
−
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
−
wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
−
dostarczenie materiałów,
−
wykonanie ław fundamentów i ich pielęgnację,
−
montaŜ konstrukcji przepustu wraz ze ściankami czołowymi 1),
−
wykonanie izolacji przepustu,
−
wykonanie zasypki z zagęszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacją projektową,
−
umocnienie wlotów i wylotów,
−
uporządkowanie terenu,
−
wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
1)
dla przepustów wykonywanych z elementów prefabrykowanych
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-01080
Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg własności fizycznomechanicznych
2. PN-B-02356
Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z betonu
3. PN-B-04101
Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą
4. PN-B-04102
Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią
5. PN-B-04110
Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie
6. PN-B-04111
Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
7. PN-B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
8. PN-B-06250
Beton zwykły
9. PN-B-06251
Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne
10. PN-B-06261
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu
na ściskanie
11. PN-B-06262
Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka
SCHMIDTA typu N
12. PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu
13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych
14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego
16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn
17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości
18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej
19. PN-B-11112
Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
20. PN-B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe
21. PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
22. PN-B-23010
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
23. PN-B-24622
Roztwór asfaltowy do gruntowania
24. PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
25. PN-C-96177
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
26. PN-D-95017
Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
27. PN-D-96000
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
28. PN-D-96002
Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
29. PN-H-93215
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
30. PN-M-82010
Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
31. PN-M-82121
Śruby ze łbem kwadratowym
32. PN-M-82503
Wkręty do drewna ze łbem stoŜkowym
33. PN-M-82505
Wkręty do drewna ze łbem kulistym
34. PN-S-02205
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
35. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym
36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas transportu
38. BN-79/6751-01 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej
39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych
40. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna
41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
42. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu kruszywowego. Wymagania i
badania
10.2. Inne dokumenty
43. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyłów lotnych do betonów kruszywowych.
44. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r.
45. Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych. GDDP, Warsza
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 03.02.01a
REGLACJA PIONOWA STUDZIENEK
URZĄDZEŃ PODZIMNYCH

Opracowanie wykonano na zlecenie
Gminy Stawiszyn
Niniejsza specyfikacja techniczna została opracowana na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych i dotyczy:
„Przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 330P Nowy Kiączyn - Stawiszyn”
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej.
1.2. Zakres stosowania ST
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne naleŜy odczytywać i rozumieć w
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem
przypowierzchniowej regulacji pionowej studzienek urządzeń podziemnych.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do kontroli lub prawidłowej eksploatacji
kanału.
1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urządzenie do kontroli kanałów nieprzełazowych, ich konserwacji i przewietrzania.
1.4.3. Wpust uliczny (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) - urządzenie do przejęcia wód opadowych z powierzchni i
odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.
1.4.4. Właz studzienki - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umoŜliwiający
dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
1.4.5. Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu ulicznego.
1.4.6. Nasada (Ŝeliwna) z wlewem bocznym (w krawęŜniku) - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się w
płaszczyźnie krawęŜnika do wpustu ulicznego.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania regulacji pionowej studzienki
Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki naleŜy uŜyć:
a) materiały otrzymane z rozbiórki studzienki oraz z rozbiórki otaczającej nawierzchni, nadające się do ponownego
wbudowania,
b) materiały nowe, będące materiałem uzupełniającym, tego samego typu, gatunku i wymiarów, jak materiał rozbiórkowy,
odpowiadające wymaganiom:
− OST D-03.02.01 [2] w przypadku materiałów do naprawy studzienki,
− OST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiałów potrzebnych do ułoŜenia nowej
nawierzchni.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania regulacji pionowej studzienki
Wykonawca przystępujący do wykonania regulacji pionowej studzienek, powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu:
− piły tarczowej,
− młota pneumatycznego,
− spręŜarki powietrza,
− dźwigu samochodowego,
− zagęszczarki wibracyjnej,
− sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Transport nowych materiałów do wykonania regulacji pionowej studzienek, powinien odpowiadać wymaganiom
określonym w:
a) OST D-03.02.01 [2], w przypadku materiałów do regulacji pionowej studzienek,
b) OST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiałów wykorzystywanych do wykonania
nowej nawierzchni.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonania regulacji pionowej studzienek
Wykonanie regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
− rozpoznanie,
− wyznaczenie powierzchni podlegającej regulacji,
2. wykonanie regulacji
− wykonanie regulacji studzienki,
− ułoŜenie nowej nawierzchni.
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5.3. Wykonanie regulacji studzienki
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej regulacji
studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez InŜyniera, obejmuje:
1. zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej, nasady z wlewem bocznym) urządzenia podziemnego,
2. rozebranie nawierzchni wokół studzienki:
− ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp. - w przypadku nawierzchni
typu kostkowego),
− mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) - z pionowym
wycięciem krawędzi uszkodzenia piłą tarczową i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy młotów
pneumatycznych, drągów stalowych itp.,
3. rozebranie górnej części studzienki (np. części Ŝeliwnych, płyt Ŝelbetowych pod studzienką, kręgów podporowych itp.),
4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce składowania, z
posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót,
5. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki (np. nasady wpustu, komina
włazowego) z ew. uzupełnieniem ubytków,
6. w przypadku niewielkie róŜnicy w regulacji pionowej - poziomowanie górnej części komina włazowego, nasady wpustu
itp. przy uŜyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku większych regulacji pionowych studzienek - wykonanie
deskowania oraz ułoŜenie i zagęszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, według wymiarów dostosowanych
do poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielącego itp.), a takŜe rozebranie deskowania,
7. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki ściekowej z wykorzystaniem istniejących lub nowych materiałów oraz ew.
wyrównaniem zaprawą cementową.
5.6. UłoŜenie nowej nawierzchni
Przy wykonywaniu podbudowy naleŜy zwracać szczególną uwagę na poprawne jej zagęszczenie wokół komina i
kołnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku części Ŝeliwnych lub metalowych powinny być
pokryte asfaltem.
W zaleŜności od rodzaju nawierzchni istniejącej, poszczególne wykonywane podbudowy i warstwy ścieralne mogą
odpowiadać wymaganiom określonym w:
a) OST D-04.01.01÷04.03.01 [3], dla warstw dolnych podbudów,
b) OST D-04.04.00÷04.04.03 [4], dla podbudów z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
c) OST D-04.05.00÷04.05.04 [5], dla podbudów z gruntów stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi,
d) OST D-04.06.01 [6], dla podbudów z chudego betonu,
e) OST D-05.03.01a [7], dla nawierzchni z kostki kamiennej,
f) OST D-05.03.02a [8], dla nawierzchni klinkierowej,
g) OST D-05.03.03a [9], dla nawierzchni z płyt betonowych,
h) OST D-05.03.07 [10], dla nawierzchni z asfaltu lanego,
i) OST D-05.03.17 [11], dla nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych,
j) OST D-05.03.23b [12], dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
k) innych OST, przy stosowaniu innych rodzajów nawierzchni.
W przypadku konieczności wymiany krawęŜnika, naprawiony krawęŜnik powinien odpowiadać wymaganiom OST
D-08.01.01÷02 [13].
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na
znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów
wykonane przez dostawców itp.),
− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które naleŜy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp.
Wyszczególnienie badań i pomiarów
Częstotliwość
badań
1
Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do
1 raz
wykonania regulacji pionowej
2
3
4
5
6

Roboty rozbiórkowe
Szczegółowe rozpoznanie
Regulacja studzienki
UłoŜenie nawierzchni
PołoŜenie studzienki w stosunku do
otaczającej nawierzchni

1 raz
1 raz
Ocena ciągła
Ocena ciągła
1 raz

6.4. Badania wykonanych robót
Po zakończeniu robót naleŜy sprawdzić wizualnie:
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Wartości dopuszczalne
Niezbędna powierzchnia
Akceptacja nieuszkodzonych
materiałów
Akceptacja InŜyniera
Wg pktu 5.5
Wg pktu 5.6
Kratka ściekowa ok. 0,5 cm
poniŜej, właz studzienki - w
poziomie nawierzchni

−
−

wygląd zewnętrzny wykonanej regulacji w zakresie wyglądu, kształtu, wymiarów, desenia nawierzchni typu kostkowego,
poprawność profilu podłuŜnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni i umoŜliwiającego spływ
powierzchniowy wód.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli
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:
− roboty rozbiórkowe,
− regulacja pionowa studzienki.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz
niniejszej OST.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 [1] „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− roboty rozbiórkowe,
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− wykonanie regulacji studzienki,
− ułoŜenie nawierzchni,
− odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
− odwiezienie sprzętu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00
Wymagania ogólne
2. D-03.02.01
Kanalizacja deszczowa
3. D-04.01.01÷04.03.01
Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie
4. D-04.04.00÷04.04.03
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
5. D-04.05.00÷04.05.04
Podbudowy i ulepszone podłoŜa z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi
6. D-04.06.01
Podbudowa z chudego betonu
7. D-05.03.01a
Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej
8. D-05.03.02a
Remont cząstkowy nawierzchni klinkierowej
9. D-05.03.03a
Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych
10. D-05.03.07
Nawierzchni z asfaltu lanego
11. D-05.03.17
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
12. D-05.03.23b
Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej
13. D-08.01.01÷02
KrawęŜniki
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA
Opracowanie wykonano na zlecenie
Gminy Stawiszyn
Niniejsza specyfikacja techniczna została opracowana na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych i dotyczy:
„Przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 330P Nowy Kiączyn - Stawiszyn”

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa gruntowego.
1.2. Zakres stosowania ST
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne naleŜy odczytywać i rozumieć
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do ułoŜenia konstrukcji nawierzchni.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŜa powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu:
−
równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; InŜynier moŜe dopuścić wykonanie koryta i
profilowanie podłoŜa z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
−
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
−
walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŜa bezpośrednio
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa,jest moŜliwe wyłącznie za zgodą InŜyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch budowlany,
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki naleŜy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób
zaakceptowany przez InŜyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek
do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 metrów.
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty
i do trudności jego odspojenia.
Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez InŜyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez InŜyniera.
Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa naleŜy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa
Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoŜliwiają uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5
cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa.
JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość zaakceptowaną przez InŜyniera, dowieźć dodatkowy
grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.
Do profilowania podłoŜa naleŜy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoŜa naleŜy
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia
naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
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Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoŜa (Is)
Minimalna wartość Is dla:
Strefa
Autostrad i dróg
Innych dróg
korpusu
ekspresowych
Ruch
Ruch mniejszy
cięŜki
od cięŜkiego
i bardzo cięŜki
Górna warstwa o grubości 20 cm
1,03
1,00
1,00
Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni podłoŜa
1,00
1,00
0,97
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoŜe uniemoŜliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia,
kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i wtórny moduł
odkształcenia podłoŜa według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien
przekraczać 2,2.
Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20%
do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa
PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoŜe przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłoŜenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera.
JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy
moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoŜa InŜynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. JeŜeli
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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i
wyprofilowanego podłoŜa podaje tablica 2.
Tablica 2.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoŜa
Lp.
Wyszczególnienie badań
Minimalna częstotliwość
i pomiarów
badań i pomiarów
1
Szerokość koryta
10 razy na 1 km
2
Równość podłuŜna
co 20 m na kaŜdym pasie ruchu
3
Równość poprzeczna
10 razy na 1 km
4
Spadki poprzeczne *)
10 razy na 1 km
5
Rzędne wysokościowe
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg
ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg
6
Ukształtowanie osi w planie *)
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg
ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg
7
Zagęszczenie, wilgotność gruntu
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej
podłoŜa
niŜ raz na 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoŜa)
Szerokość koryta i profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoŜa)
Nierówności podłuŜne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4].
Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoŜa powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoŜa i rzędnymi projektowanymi
nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 3 cm dla autostrad i dróg
ekspresowych lub więcej niŜ ± 5 cm dla pozostałych dróg.
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoŜa)
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być
mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być
większa od 2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoŜa powinna
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.
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6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoŜa)
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.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
−
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
−
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
−
załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,
−
profilowanie dna koryta lub podłoŜa,
−
zagęszczenie,
−
utrzymanie koryta lub podłoŜa,
−
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-/B-06714-17
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3. BN-64/8931-02
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i
podłoŜa przez obciąŜenie płytą
4. BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
5. BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.03.01
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
Opracowanie wykonano na zlecenie
Gminy Stawiszyn
Niniejsza specyfikacja techniczna została opracowana na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych i dotyczy:
„Przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 330P Nowy Kiączyn - Stawiszyn”

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
1.2. Zakres stosowania ST
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne naleŜy odczytywać i rozumieć
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułoŜeniem następnej warstwy nawierzchni.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia
Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są:
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
−
kationowe emulsje średniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
−
upłynnione asfalty średnioodparowalne wg PN-C-96173 [3];
b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
−
kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
−
upłynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173 [3],
−
asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 [2], za zgodą InŜyniera.
2.3. Wymagania dla materiałów
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltów drogowych podano w PN-C-96170 [2].
2.4. ZuŜycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne zuŜycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 1.
Tablica 1. Orientacyjne zuŜycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni
Lp.
Rodzaj lepiszcza
ZuŜycie (kg/m2)
1
Emulsja asfaltowa kationowa
od 0,4 do 1,2
2
Asfalt drogowy D 200, D 300
od 0,4 do 0,6
Dokładne zuŜycie lepiszczy powinno być ustalone w zaleŜności od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przez InŜyniera.
2.5. Składowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniŜenia jego jakości.
Lepiszcze naleŜy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposaŜonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych przed
dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub
Ŝelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych.Emulsję moŜna magazynować
w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.
Nie naleŜy stosować zbiornika walcowego leŜącego, ze względu na tworzenie się na duŜej powierzchni cieczy
„koŜucha” asfaltowego zatykającego później przewody.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej naleŜy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się moŜliwością korzystania z
następującego sprzętu:
−
szczotek mechanicznych,
zaleca się uŜycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych elementów
czyszczących i słuŜyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga
szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i słuŜyć do zamiatania. Zaleca się uŜywanie szczotek
wyposaŜonych w urządzenia odpylające,
−
spręŜarek,
−
zbiorników z wodą,
−
szczotek ręcznych.
3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni naleŜy uŜywać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być wyposaŜona w
urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów: temperatury
rozkładanego lepiszcza, ciśnienia lepiszcza w kolektorze, obrotów pompy dozującej lepiszcze, prędkości poruszania się
skrapiarki, wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, dozatora lepiszcza.
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Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było moŜliwe zachowanie stałej
temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarka powinna
zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości załoŜonej.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport lepiszczy
Asfalty mogą być transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadających izolację termiczną,
zaopatrzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostępem wody.
Emulsja moŜe być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach
pod warunkiem, Ŝe nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone
do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niŜ 1 m3, a
kaŜda przegroda powinna mieć wykroje w dnie umoŜliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki
przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy uŜyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych naleŜy uŜywać szczotek ręcznych.
W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z
kurzu przy uŜyciu spręŜonego powietrza.
5.3. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona.
JeŜeli do czyszczenia warstwy była uŜywana woda, to skropienie lepiszczem moŜe nastąpić dopiero po
wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia moŜe być wilgotna.
Skropienie warstwy moŜe rozpocząć się po akceptacji przez InŜyniera jej oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy uŜyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostępnych
ręcznie (za pomocą węŜa z dyszą rozpryskową).
Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu
Lp.
Rodzaj lepiszcza
Temperatury (oC)
1
Emulsja asfaltowa kationowa
od 20 do 40 *)
2
Asfalt drogowy D 200
od 140 do 150
3
Asfalt drogowy D 300
od 130 do 140
*) W razie potrzeby emulsję naleŜy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość.
JeŜeli do skropienia została uŜyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umoŜliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji. W
zaleŜności od rodzaju uŜytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.
Przed ułoŜeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną
warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu określenia
optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zaleŜności od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, Ŝe Wykonawca powinien kontrolować dla
kaŜdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 3.
Tablica 3. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót
Lp.
Rodzaj lepiszcza
Kontrolowane
Badanie
właściwości
według normy
1
Emulsja asfaltowa kationowa
lepkość
EmA-94 [5]
2
Asfalt drogowy
penetracja
PN-C-04134 [1]
6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zuŜycia lepiszcza
NaleŜy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w opracowaniu
„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa” [4].
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
−
mechaniczne oczyszczenie kaŜdej niŜej połoŜonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem
wodą lub uŜyciem spręŜonego powietrza,
−
ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń.
Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
−
dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek,
−
podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
−
skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
−
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-C-04134
Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów
2. PN-C-96170
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173
Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych
10.2. Inne dokumenty
4. „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP do
stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
Opracowanie wykonano na zlecenie
Gminy Stawiszyn
Niniejsza specyfikacja techniczna została opracowana na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych i dotyczy:
„Przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 330P Nowy Kiączyn - Stawiszyn”

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania ST
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne naleŜy odczytywać i rozumieć
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte są w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki,
która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub Ŝwiru, spełniająca wymagania niniejszej specyfikacji.
Materiałem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna
być mieszanka piasku, mieszanki i/lub Ŝwiru z dodatkiem kruszywa łamanego, spełniająca wymagania niniejszych
specyfikacji. Kruszywo łamane moŜe pochodzić z przekruszenia ziarn Ŝwiru lub kamieni narzutowych albo surowca
skalnego.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.
2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 2.3.2.
3. SPRZĘT
Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3.
4. TRANSPORT
Wymagania dotyczące transportu podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoŜa
Przygotowanie podłoŜa powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa naleŜy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 5.3.
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy WP od 20 do 30%
lub powyŜej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy określi ST, zgodnie z PN-S-06102 [21].
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 5.4.
5.5. Odcinek próbny
O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z zasadami określonymi w
ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST D04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.4.
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6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
−
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
−
oznakowanie robót,
−
sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa,
−
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
−
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
−
rozłoŜenie mieszanki,
−
zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki,
−
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
−
utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy i przepisy związane podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILZOWANEGO MECHANICZNIE
Opracowanie wykonano na zlecenie
Gminy Stawiszyn
Niniejsza specyfikacja techniczna została opracowana na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych i dotyczy:
„Przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 330P Nowy Kiączyn - Stawiszyn”

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania ST
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne naleŜy odczytywać i rozumieć
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte są w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki,
która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt
1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiały do wykonania podbudowy powinny składać się z kruszywa łamanego jednorodnego bez domieszek gliny
i innych zanieczyszczeń, uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo
ziaren Ŝwiru większych od 0 mm. InŜynier moŜe dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane
spośród określonych w PN-S-06102. Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-EN 13043
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa bada się poprzez zastosowanie zestawu sit o następującym rozstawie # [mm] 0-1-2-4-5,6(5)8-11,2(11)-16-22,4(22)-31,5(32)-45. Wymiar kruszyw mniejszy niŜ 1mm naleŜy określać za pomocą sit #0,5mm, 0,25 mm,
0,125 mm oraz 0,063mm. Uziarnienie kruszywa oznacza się według PN-EN 933-1.
2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 2.3.2.
2.3.3. Woda
NaleŜy stosować wodę wg PN-EN 1008
3. SPRZĘT
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3.
4. TRANSPORT
Wymagania dotyczące transportu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoŜa
Przygotowanie podłoŜa powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa naleŜy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy WP od 20
do 30% lub powyŜej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy określi ST, zgodnie z PN-S-06102 [21].
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 5.4.
5.5. Odcinek próbny
O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z zasadami określonymi w
OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami OST D04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.
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6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.4.
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa,
− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
− rozłoŜenie mieszanki,
− zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
− utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy i przepisy związane podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D – 05.02.01a
REMONT CZĄSTKOWY
NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ
Opracowanie wykonano na zlecenie
Gminy Stawiszyn
Niniejsza specyfikacja techniczna została opracowana na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych i dotyczy:
„Przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 330P Nowy Kiączyn - Stawiszyn”

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej.
1.2. Zakres stosowania ST
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne naleŜy odczytywać i rozumieć
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1..
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i
odbiorem remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej, wykonanej na drogach miejscowego przeznaczenia.
Po uzyskaniu zgody InŜyniera, ustalenia zawarte w niniejszej ST moŜna stosować do napraw na większej
powierzchni niŜ remont cząstkowy, np. przy odnowie nawierzchni.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia tłuczniowa - nawierzchnia twarda nieulepszona, której warstwa ścieralna wykonana jest z tłucznia bez
uŜycia lepiszcza lub spoiwa.
1.4.2. Remont cząstkowy - naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni tłuczniowej o powierzchni do około 5 m2.
1.4.3. Odnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy uszkodzenia lub zuŜycie przekraczają 20-25% jej powierzchni,
wykonana na całej szerokości i długości odcinka wymagającego naprawy.
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi. polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" [1] pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" [1] pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową
Materiały do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej powinny być zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub SST.
2.2.2. Rodzaje materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to do remontu cząstkowego naleŜy stosować następujące
materiały:
− kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec,
− kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni: miał lub piasek,
− wodę do skropienia podczas zagęszczania i zamulania.
Materiał do wykonania remontu cząstkowego powinien odpowiadać wymaganiom OST D-05.02.01 [4].
W przypadku braku wystarczających ustaleń, rodzaj materiału określa InŜynier na wniosek Wykonawcy.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej powinien wykazać się moŜliwością
korzystania ze sprzętu określonego w OST D-05.02.01 [4], z zastosowaniem sprzętu do rozebrania uszkodzonej nawierzchni,
jak np.: młotków pneumatycznych, oskardów, łomów, drągów stalowych, konewek, wiader do wody, łopat, szpadli,
ubijaków ręcznych itp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Materiały kamienne moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed
rozpyleniem.
Sposób załadunku i rozładunku środków transportowych naleŜy dostosować do wytrzymałości kamienia, aby nie
dopuścić do obtłukiwania krawędzi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robót
Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. W przypadku
braku wystarczających danych moŜna korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni,
3. roboty wykończeniowe.
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5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót naleŜy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań InŜyniera:
− ustalić lokalizację terenu robót,
− przeprowadzić czyszczenie nawierzchni z kurzu, błota i innych zanieczyszczeń, do odległości 0,5÷0,7 m od krawędzi
uszkodzenia, z usunięciem zanieczyszczeń poza koronę drogi.
Zaleca się korzystanie z ustaleń OST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbędnym do wykonania robót
przygotowawczych, a z ustaleń OST D-05.03.00a [3] w zakresie oczyszczenia nawierzchni.
5.4. Uszkodzenia nawierzchni, podlegające remontowi cząstkowemu
Remontowi cząstkowemu podlegają uszkodzenia nawierzchni tłuczniowej, obejmujące:
− zapadnięcia i wyboje fragmentów nawierzchni,
− koleiny, powstające wzdłuŜ osi jezdni,
− osiadanie nawierzchni w miejscu przekopów (np. po przełoŜeniu urządzeń podziemnych), wadliwej jakości podłoŜa lub
podbudowy, niewłaściwego odwodnienia,
− nierówności jezdni, spowodowane wysysaniem przez opony samochodów piasku, miału kamiennego, Ŝwiru, klińca, itp.
ze spoin,
− inne uszkodzenia, deformujące nawierzchnię w sposób odbiegający od jej prawidłowego stanu.
Najdogodniejszą porą wykonywania remontów cząstkowych są okresy wilgotne na wiosnę i na jesieni. Wilgoć
ułatwia zrywanie nawierzchni oraz zagęszczanie wykonanych łat. Z uwagi na wygodę ruchu zaleca się przeprowadzenie
robót wczesną wiosną w celu umoŜliwienia pojazdom korzystania z równej nawierzchni przez cały okres lata i jesieni.
5.5. Wyznaczenie powierzchni remontu cząstkowego
Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu cząstkowego powinna obejmować cały obszar uszkodzonej
nawierzchni oraz część do niej przylegającą w celu łatwiejszego powiązania nawierzchni naprawianej z istniejącą. Większą
liczbę uszkodzonych fragmentów nawierzchni, znajdujących się blisko siebie, łączy się w jeden duŜy fragment przeznaczony
do remontu. Zaleca się, aby obrys duŜych powierzchni do remontu miał ukośne nachylenie w stosunku do osi drogi.
Przy wyznaczaniu powierzchni remontu naleŜy uwzględnić potrzeby prowadzenia ruchu kołowego, decydując się
w określonych przypadkach na remont, np. na połowie szerokości jezdni.
Powierzchnię przeznaczoną do wykonania remontu cząstkowego akceptuje InŜynier.
5.6. Rozbiórka nawierzchni
Poprzednio wyznaczoną nawierzchnię remontu cząstkowego oskarduje się ręcznie lub przy uŜyciu młotków
pneumatycznych w taki sposób, aby uzyskać boczne ściany pionowe. Oskardowanie wykonuje się do głębokości wyboju.
Dla ułatwienia oskardowania w okresie suchym - miejsca podlegające oskardowaniu polewa się wodą przynajmniej
na jedną godzinę przed oskardowaniem.
Przy wybojach o powierzchni większej niŜ 1 m2 na dnie wyboju oskarduje się bruzdy o szerokości 6÷8 cm i
głębokości około 5 cm w kratę ukośną do osi drogi o bokach 0,3÷0,7 m.
5.7. Wypełnienie wyboju materiałem
Wyoskardowany luźny materiał naleŜy z wyboju usunąć i przesortować za pomocą sit lub grabi na tłuczeń, kliniec,
miał kamienny oraz części nieprzydatne do robót naprawczych.
Miejsce przeznaczone do remontu naleŜy dokładnie oczyścić i zwilŜyć wodą. Na spód wyboju naleŜy ułoŜyć
przesortowany tłuczeń pochodzący z wyoskardowania pod warunkiem, Ŝe nie jest on zaokrąglony. Następnie układa się
świeŜy tłuczeń, pochodzący z tego samego surowca skalnego, z którego była wykonana nawierzchnia, w takiej ilości, aby ze
względu na zagęszczenie, wystawał nad otaczającą nawierzchnię 1,5÷2 cm. Tłuczeń powinien mieć wymiary 25÷40 mm lub
40÷60 mm zaleŜnie od głębokości wyboju.
Po obfitym zwilŜeniu tłucznia, zagęszcza się go, postępując od krawędzi łaty ku środkowi. Zagęszczanie moŜna
wykonywać ubijakami ręcznymi, zagęszczarkami płytowymi lub przy duŜej liczbie wybojów - lekkim walcem.
Następnie naleŜy rozścielić kliniec o wymiarach 12,8÷20 mm z tego samego kamienia co tłuczeń. MoŜna uŜyć
równieŜ i stary kliniec z wyoskardowanej nawierzchni, który wykazuje lepsze właściwości cementujące. Kliniec po polaniu
wodą ubija się lub wałuje. Następnie rozściela się kliniec o uziarnieniu 6,3÷12,8 mm, ubija lub wałuje, obficie polewając
wodą. W końcu, dla ochrony remontowanej powierzchni, pokrywa się ją miałem kamiennym 0÷4 mm lub piaskiem
gruboziarnistym (poŜądane aby zawierał około 10% części gliniastych) i ponownie zalewa wodą.
Remont cząstkowy powinien być tak wykonany, Ŝeby łata wykazywała silne i całkowite złączenie ze starą
nawierzchnią, a materiały kamienne wbudowane w łatę były silnie ze sobą zazębione i zaklinowane. Łata powinna być
wykonana około 1 cm ponad otaczającą nawierzchnię, ze względu na komprymowanie pod ruchem.
5.8. Unikanie błędów przy wykonywaniu remontu cząstkowego
Zaleca się przy wykonywaniu remontu cząstkowego unikanie następujących błędów:
− wycinania wyznaczonej do remontu powierzchni według prostych kształtów geometrycznych (np. prostokątów), gdyŜ
zwiększa to powierzchnię łat i powoduje niepotrzebne niszczenie dobrze zachowujących się części starej nawierzchni,
− wycinania (oskardowania) zbyt głębokiego miejsc wybojów, gdyŜ głębokość oskardowania nie powinna być większa niŜ
głębokość wyboju, z zastrzeŜeniem, Ŝe głębokość po oskardowaniu powinna wynosić około 1,5 średnicy uŜywanego do
remontu tłucznia,
− nieoskardowania dna wybojów, gdyŜ powoduje to niedostateczne powiązanie warstwy tłucznia z istniejącą nawierzchnią,
− nieczyszczenia wyboju po oskardowaniu, gdyŜ tłuczeń sypany w kurz i błoto w wyboju ma trudności we właściwym
zaklinowaniu się,
− niedostatecznego zagęszczania tłucznia wypełniającego wybój, gdyŜ tłuczeń luźny w wyboju zostanie w krótkim czasie
rozrzucony kołami pojazdów,
− niepolewania wodą tłucznia i klińca podczas ubijania, gdyŜ tarcie między ziarnami kruszywa jest zbyt duŜe i tłuczeń nie
daje się naleŜycie zagęścić i tłuczeń zostanie wyrwany kołami samochodów,
− uŜywania zamiast klińca niewłaściwego materiału klinującego (np. ziemi z poboczy), co spowodowane jest błędnie
pojętą oszczędnością, a skutkuje stratą zwięzłości naprawionej łaty przez koła wyrywające z łaty tłuczeń,
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− wykonywania powierzchni łaty równo z istniejącą nawierzchnią, gdyŜ po skomprymowaniu przez ruch łata znajdzie się
poniŜej nawierzchni, a w zagłębieniu zatrzyma się woda, powodując rozmakanie łaty i wyrywanie klińca przy
przejeździe koła,
− podniesienia nadmiernego powierzchni łaty ponad istniejącą nawierzchnię, gdyŜ podniesienie pozostałe po zajeŜdŜeniu
będzie niemiłe dla kierowców samochodów,
− uŜywanie do remontu tłucznia i klińca o twardości róŜniącej się od twardości tłucznia w istniejącej nawierzchni, gdyŜ łata
będzie ulegała mniejszemu lub większemu ścieraniu niŜ otaczająca jezdnia, co spowoduje niekorzystne zagłębienie lub
podwyŜszenie nad jej powierzchnię,
− stosowania w łacie klińca z innego gatunku kamienia niŜ tłuczeń (innej twardości) co powoduje, Ŝe tłuczeń nie da się
naleŜycie zaklinować.
5.9. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót wykończeniowych
naleŜą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:
− usunięcia urządzeń regulacji ruchu,
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na
znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów
wykonane przez dostawców itp.),
− wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które naleŜy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp.
Wyszczególnienie robót
Częstotliwość
badań
1
Wyznaczenie powierzchni do robót
1 raz
2
3
4

Roboty przygotowawcze
Remont cząstkowy nawierzchni
Roboty wykończeniowe

Ocena ciągła
Ocena ciągła
Ocena ciągła

Wartości dopuszczalne
Tylko niezbędna
powierzchnia
Wg pktu 5
Wg pktu 5
Wg pktu 5

6.4. Badania wykonanych robót
Po zakończeniu robót naleŜy ocenić wizualnie:
− wygląd zewnętrzny wykonanego remontu cząstkowego w zakresie wyglądu i prawidłowości wypełnienia łat w
nawiązaniu do otaczającej nawierzchni,
− poprawność profilu podłuŜnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni i umoŜliwiającego spływ
powierzchniowy wód.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz
niniejszej OST.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− przygotowanie podłoŜa,
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej według ustaleń specyfikacji technicznej,
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− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
− odwiezienie sprzętu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)
1.
D-M-00.00.00
Wymagania ogólne
2.
D-01.00.00
Roboty przygotowawcze
3.
D-05.03.00a
Oczyszczenie nawierzchni drogowej
4.
D-05.02.01
Nawierzchnia tłuczniowa
10.2. Inne materiały
5. Podręczniki i przepisy utrzymania dróg

54

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D – 05.03.05a
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA ŚCIERALNA
wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.
Opracowanie wykonano na zlecenie
Gminy Stawiszyn
Niniejsza specyfikacja techniczna została opracowana na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych i dotyczy:
„Przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 330P Nowy Kiączyn - Stawiszyn”

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.
1.2. Zakres stosowania ST
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne naleŜy odczytywać i rozumieć
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez
Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z
WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.
Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego moŜna wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR6 (określenie
kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki
Kategoria
ruchu

Mieszanki o wymiarze D1), mm

KR 1-2
AC5S, AC8S, AC11S
KR 3-4
AC8S, AC11S
KR 5-6
AC8S, AC11S 2)
1)
Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance.
2)
Dopuszczony do stosowania w terenach górskich.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania
obciąŜeń od ruchu pojazdów na podłoŜe.
1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami pojazdów.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze względu na największy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.
1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym tworzy
strukturę wzajemnie klinującą się.
1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyraŜony w procentach masy ziaren przechodzących przez określony zestaw
sit.
1.4.7. Kategoria ruchu – obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68].
1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.
1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany – kruszywo,
które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz
pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom zdyspergowanego
asfaltu.
1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe
ACS
– beton asfaltowy do warstwy ścieralnej
PMB
– polimeroasfalt,
D
– górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
d
– dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
C
– kationowa emulsja asfaltowa,
NPD
– właściwość uŜytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent moŜe
jej nie określać),
TBR
– do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moŜe dostarczyć odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany),
IRI
– (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości,
MOP
– miejsce obsługi podróŜnych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
NaleŜy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 moŜna stosować inne
lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych.
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Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
Kategoria
Mieszanka
Gatunek lepiszcza
ruchu
ACS
asfalt drogowy
polimeroasfalt
KR1 – KR2
AC5S, AC8S,
50/70, 70/100
AC11S
Wielorodzajowy 50/70
KR3 – KR4
AC8S, AC11S
50/70
PMB 45/80-55
Wielorodzajowy 50/70
PMB 45/80-65
KR5 – KR6
AC8S, AC11S
Wielorodzajowy 35/50
PMB 45/80-55
PMB 45/80-65
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27]
Metoda
Lp.
Właściwości
badania
1
2
3
WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE
1
Penetracja w 25°C
0,1 mm
PN-EN 1426 [21]
2
Temperatura mięknienia
°C
PN-EN 1427 [22]
3
Temperatura zapłonu,
°C
PN-EN 22592 [62]
nie mniej niŜ
4
Zawartość składników
rozpuszczalnych,
% m/m
PN-EN 12592 [28]
nie mniej niŜ
1
2
3
5
Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost),
% m/m
PN-EN 12607-1 [31]
nie więcej niŜ
6
Pozostała penetracja po
%
PN-EN 1426 [21]
starzeniu, nie mniej niŜ
7
Temperatura mięknienia po
°C
PN-EN 1427 [22]
starzeniu, nie mniej niŜ
WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE
8
Zawartość parafiny,
%
PN-EN 12606-1 [30]
nie więcej niŜ
9
Wzrost temp. mięknienia po
°C
PN-EN 1427 [22]
starzeniu, nie więcej niŜ
10
Temperatura łamliwości
°C
PN-EN 12593 [29]
Fraassa, nie więcej niŜ

Rodzaj asfaltu
50/70
70/100
4
5
50-70
46-54
230

70-100
43-51
230

99

99

4

5

0,5

0,8

50

46

48

45

2,2

2,2

9

9

-8

-10

Tablica 4.

Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023 [59]
Gatunki asfaltów modyfikowanych
polimerami (PMB)
Wymaganie
JedMetoda
Właściwość
nostka
podstawow
45/80 – 55
45/80 – 65
badania
e
wymaganie
klasa
wymaganie
klasa
1
2
3
4
5
6
7
8
Konsystenc
ja w
pośrednich
PN-EN
Penetracja
1426
temperatu0,1 mm
45-80
4
45-80
4
w 25°C
[21]
rach
eksploatacyjnych
Konsystenc
ja w
wysokich
Temperatur
PN-EN
a
1427
temperatu°C
≥ 55
7
≥ 65
5
mięknienia
[22]
rach
eksploatacyjnych
PN-EN
Siła
13589
rozciągania
[55]
Kohezja
(mała
J/cm2
≥ 1 w 5°C
4
≥2 w 5°C
3
PN-EN
prędkość
13703
rozciągania)
[57]
Siła
rozciągania

PN-EN
13587

J/cm2

NPDa
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0

NPDa

0

w 5°C (duŜa
prędkość
rozciągania)
Wahadło
Vialit
(meto-da
uderzenia)

1
Stałość
konsystencj
i
(Odporność
na starzenie
wg PN-EN
12607-1 lub
-3 [31]

2
Zmiana
masy

Inne
właściwości

Temperatur
a zapłonu

Pozostała
penetracja
Wzrost
temperatury
mięknienia

Temperatur
a łamliwości

Wymagania
dodatkowe

Nawrót
spręŜysty
w 25°C
Nawrót
spręŜysty
w 10°C
Zakres
plastycznoś
ci
Stabilność
magazynow
a-nia.
RóŜnica
temperatur
mięknienia
Stabilność
magazynow
a-nia.
RóŜnica
penetracji

Wymagania
dodatkowe

Spadek temperatury
mię-knienia
po starzeniu
wg PN-EN
12607
-1 lub -3
[31]
Nawrót
sprę-Ŝysty w
25°C po
starzeniu wg
PN-EN
12607-1 lub
-3 [31]
Nawrót
sprę-Ŝysty w
10°C po
starzeniu wg
PN-EN

[53]
PN-EN
13703
[57]
PN-EN
13588
[54]

J/cm2

NPDa

0

NPDa

0

3

4

5

6

7

8

%

≥ 0,5

3

≥ 0,5

3

%

≥ 60

7

≥ 60

7

°C

≤8

2

≤8

2

°C

≥ 235

3

≥ 235

3

°C

≤ -12

6

≤ -15

7

≥ 50

5

≥ 70

3

NPDa

0

NPDa

0

°C

TBRb

1

TBRb

1

°C

≤5

2

≤5

2

0,1 mm

NPDa

0

NPDa

0

°C

TBRb

1

TBRb

1

≥ 50

4

≥ 60

3

NPDa

0

NPDa

0

PN-EN
1426
[21]
PN-EN
1427
[22]
PN-EN
ISO
2592
[63]
PN-EN
12593
[29]
PN-EN
13398
[51]
PN-EN
14023
[59]
Punkt
5.1.9
PN-EN
13399
[52]
PN-EN
1427
[22]
PN-EN
13399
[52]
PN-EN
1426
[21]
PN-EN
12607-1
[31]
PN-EN
1427
[22]

PN-EN
12607-1
[31]
PN-EN
13398
[51]

%

%
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12607-1 lub
-3 [31]
a
NPD – No Performance Determined (właściwość uŜytkowa nie określana)
b
TBR – To Be Reported (do zadeklarowania)
Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaŜonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki
powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji
asfaltu.
Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposaŜonym w system grzewczy pośredni z
termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością ± 5°C. Zaleca się wyposaŜenie zbiornika w mieszadło. Zaleca się
bezpośrednie zuŜycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. NaleŜy unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia
polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów róŜnego rodzaju i
klasy oraz z asfaltem zwykłym.
2.3. Kruszywo
Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego naleŜy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2010 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania
podane w WT-1 Kruszywa 2010 – tablica 12, 13, 14, 15.
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. PodłoŜe składowiska musi być równe, utwardzone i
odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposaŜonych w urządzenia do aeracji.
2.4. Środek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody,
naleŜy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności
określona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%.
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta.
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach określonych
przez producenta.
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłuŜnych i poprzecznych z tego samego materiału
wykonywanego w róŜnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia róŜnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej
z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, naleŜy stosować:
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych,
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:
– nie mniej niŜ 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,
– nie mniej niŜ 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niŜ 2,5 cm.
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach określonych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia krawędzi naleŜy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiąŜąca z warstwą ścieralną) naleŜy stosować kationowe
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe
2009 [66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.
Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje się tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorąco.
Emulsję asfaltową moŜna składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych
z nalewaniem od dna. Nie naleŜy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się moŜliwością 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,
–
lekka rozsypywarka kruszywa,
–
szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
–
samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
–
sprzęt drobny.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
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4.2. Transport materiałów
Asfalt i polimeroasfalt naleŜy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych
w urządzenia umoŜliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypełniacz naleŜy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypełniacz luzem powinien być przewoŜony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów
sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa moŜe być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, Ŝe nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny
powinny być wyposaŜone w przegrody. Nie naleŜy uŜywać do transportu opakowań z metali lekkich (moŜe zachodzić
wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4).
Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zaleŜności 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 uŜywanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilŜania tych powierzchni moŜna
uŜywać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 6 i 7.
JeŜeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to naleŜy przyjąć proporcję kruszywa
łamanego do niełamanego co najmniej 50/50.
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 8, 9 i 10.
Tablica 6.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej dla
ruchu KR1-KR2 [65]

Właściwość
Wymiar sita #, [mm]
16
11,2
8
5,6
2
0,125
0,063
Zawartość lepiszcza,
minimum*)
Tablica 7.

Przesiew, [% (m/m)]
AC8S
od
do
100
90
100
70
90
45
65
8
20
6
12,0

AC5S
od
100
90
40
9
6,0

do
100
65
22
14
Bmin6,0

Bmin5,8

do
100
90

30
8
5

55
20
12,0
Bmin5,6

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej dla
ruchu KR3-KR6 [65]
Właściwość
Wymiar sita #, [mm]
16
11,2
8
5,6
2
0,125
0,063

od
100
90
60
40
8
5

Zawartość lepiszcza, minimum*)
*)

AC11S
od
100
90
70

Przesiew, [% (m/m)]
AC8S
AC11S
do
od
do
100
90
100
100
60
90
80
55
35
50
22
8
20
12,0
5
11,0
Bmin5,6

Bmin5,42

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

α=

Tablica 8.

2, 650

ρd

Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ruchu KR1 ÷ KR2 [65]
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Właściwość

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

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

Metoda i warunki
badania

AC5S

AC8S

AC11S

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń

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

Vmin1,0
Vmax3,0

Vmin1,0
Vmax3,0

Vmin1,0
Vmax3,0

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń

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

VFBmin75
VFBmin93

VFBmin75
VFBmin93

VFBmin75
VFBmin93

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń

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

VMAmin14

VMAmin14

VMAmin14

PN-EN 12697-12 [35],
przechowywanie w
Odporność na
C.1.1,ubijanie,
40°C z jednym cyklem
ITSR90
a)
ITSR90
ITSR90
działanie wody
2×35 uderzeń
zamraŜania,
badanie w 25°C
a)
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w załączniku 1.
Tablica 9. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ruchu KR3 ÷ KR4 [65]
Właściwość

Zawartość wolnych
przestrzeni
Odporność na
deformacje trwałe a)

Odporność na działanie
wody
a)
b)

Warunki
zagęszczania
wg PN-EN
13108-20 [48]
C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń
C.1.20,
wałowanie,
P98-P100
C.1.1,ubijanie,
2×35 uderzeń

Metoda i warunki badania

PN-EN 12697-8 [33], p. 4
PN-EN 12697-22, metoda B
w powietrzu, PN-EN 13108-20,
D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38]

AC8S

AC11S

Vmin2,0
Vmax4
WTSAIR

Vmin2,0
Vmax4
WTSAIR

0,50

PRDAIRdekl
ar

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

0,50

PRDAIRdekl
ar

ITSR90

ITSR90

Grubość plyty: AC8, AC11 40mm.
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w załączniku 1.

Tablica 10. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ruchu KR5 ÷ KR6 [65]
Właściwość

Zawartość wolnych
przestrzeni
Odporność na
deformacje trwałe a)

Odporność na działanie
wody
a)
b)

Warunki
zagęszczania
wg PN-EN
13108-20 [48]
C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń
C.1.20,
wałowanie,
P98-P100
C.1.1,ubijanie,
2×35 uderzeń

Metoda i warunki badania

PN-EN 12697-8 [33], p. 4
PN-EN 12697-22, metoda B
w powietrzu, PN-EN 13108-20,
D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38]

AC8S

AC11S

Vmin2,0
Vmax4
WTSAIR

Vmin2,0
Vmax4
WTSAIR

0,30

PRDAIRdekl
ar

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

0,30

PRDAIRdekl
ar

ITSR90

ITSR90

Grubość plyty: AC8, AC11 40mm.
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w załączniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy 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 takŜe wstępne, powinno być
zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny
być okresowo sprawdzane. Kruszywo o róŜnym uziarnieniu lub pochodzeniu naleŜy dodawać odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe naleŜy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem
termostatowania zapewniającym utrzymanie Ŝądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego
w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moŜe przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu
drogowego 45/80-55 i 45/80-65.
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
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wyŜsza o więcej niŜ 30oC od najwyŜszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 11. W tej tablicy
najniŜsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyŜsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni.
Tablica 11. NajwyŜsza i najniŜsza temperatura mieszanki AC [65]
Lepiszcze asfaltowe
Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70
od 140 do 180
Asfalt 70/100
od 140 do 180
Wielorodzajowy-35/50
od 155 do 195
Wielorodzajowy-50/70
od 140 do 180
PMB 45/80-55
od 130 do 180
PMB 45/80-65
od 130 do 180
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania
między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z
zachowaniem braku róŜnic w ich właściwościach.
5.4. Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜe (warstwa wyrównawcza, warstwa wiąŜąca lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę ścieralną z betonu
asfaltowego powinno być na całej powierzchni:
–
ustabilizowane i nośne,
–
czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
–
wyprofilowane, równe i bez kolein,
–
suche.
Wymagana równość podłuŜna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku podłoŜa z warstwy starej nawierzchni, nierówności nie powinny
przekraczać wartości podanych w tablicy 12.
Tablica 12. Maksymalne nierówności podłoŜa z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar łatą 4-metrową
lub równowaŜną metodą)
Maksymalna nierówność
Klasa drogi
Element nawierzchni
podłoŜa pod warstwę
ścieralną [mm]
A, S,
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania i
6
wyłączania
GP
Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza
8
G
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i wyłączania,
postojowe, jezdnie łącznic, utwardzone pobocza
8
Z, L, D
Pasy ruchu
9
JeŜeli nierówności są większe niŜ dopuszczalne, to naleŜy wyrównać podłoŜe.
Rzędne wysokościowe podłoŜa oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być
zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoŜa powinien być zapewniony odpływ wody.
Oznakowanie poziome na warstwie podłoŜa naleŜy usunąć.
Nierówności podłoŜa (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) naleŜy wyrównać poprzez frezowanie
lub wykonanie warstwy wyrównawczej.
Wykonane w podłoŜu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
naleŜy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliŜonych do materiału
podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym).
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoŜa powinna
być w ocenie wizualnej chropowata.
Szerokie szczeliny w podłoŜu naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według PN-EN
14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych.
Na podłoŜu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań poprzecznych zaleca się
stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków
według norm lub aprobat technicznych.
5.5. Próba technologiczna
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności
InŜyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą.
W tym celu naleŜy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę.
Do badań naleŜy 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 moŜliwą segregację kruszywa.
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki naleŜy zgromadzić w silosie lub załadować na
samochód. Próbki do badań naleŜy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27 [39].
Na podstawie uzyskanych wyników InŜynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.
5.6. Odcinek próbny
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek próbny
celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania.
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Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z InŜynierem. Powierzchnia odcinka
próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien
uŜyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy ścieralnej.
Wykonawca moŜe przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez InŜyniera technologii wbudowania i
zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego.
5.7. Połączenie międzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzaleŜnione od zapewnienia połączenia między warstwami i ich
współpracy w przenoszeniu obciąŜenia nawierzchni ruchem.
PodłoŜe powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami.
Skropienie lepiszczem podłoŜa (np. z warstwy wiąŜącej asfaltowej), przed ułoŜeniem warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, przy czym:
–
zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem,
–
ilość emulsji naleŜy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoŜa oraz porowatości mieszanki ; jeśli mieszanka ma większą
zawartość wolnych przestrzeni, to naleŜy uŜyć większą ilość lepiszcza do skropienia, które po ułoŜeniu warstwy
ścieralnej uszczelni ją.
Skrapianie podłoŜa naleŜy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy
urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te naleŜy zabezpieczyć
przed zabrudzeniem. Skropione podłoŜe naleŜy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoŜe powinno być skropione 0,5 h przed układaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce.
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową moŜna wbudowywać na podłoŜu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach
5.4 i 5.7.
Temperatura podłoŜa pod rozkładaną warstwę nie moŜe być niŜsza niŜ +5°C.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową naleŜy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niŜsza od temperatury podanej w tablicy 13. Temperatura
otoczenia moŜe być niŜsza w wypadku stosowania ogrzewania podłoŜa. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralnoasfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniŜającym temperaturę mieszania i
wbudowania naleŜy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.
Tablica 13.

Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych
Rodzaj robót

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystąpieniem do robót
w czasie robót
0
+5

Warstwa ścieralna o grubości < 3 cm

+5

+10

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 14.
Tablica 14. Właściwości warstwy AC
Projektowana grubość
warstwy
technologicznej [cm]

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

AC5S,

KR1-KR2

2,0 ÷ 4,0

Wskaźnik
zagęszczenia
[%]
≥ 98

AC8S,

KR1-KR2

2,5 ÷ 4,5

≥ 98

1,5 ÷ 4,0

AC11S, KR1-KR2

3,0 ÷ 5,0

≥ 98

1,5 ÷ 4,0

AC8S,

KR3-KR6

2,5÷4,5

≥ 98

3,0÷5,0

AC11S, KR3-KR6

3,0 ÷ 5,0

≥ 98

3,0÷5,0

Typ i wymiar
mieszanki

1,5 ÷ 4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposaŜoną w układ automatycznego
sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla
sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone cięŜkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego naleŜy stosować walce drogowe stalowe gładkie z moŜliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
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− 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 InŜyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Uwagi ogólne
Badania dzielą się na:
–
badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
–
badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – InŜyniera).
6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jakość
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w
wymaganym zakresie. Wyniki naleŜy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań
kontraktu, ich przyczyny naleŜy niezwłocznie usunąć.
Wyniki badań Wykonawcy naleŜy przekazywać zleceniodawcy na jego Ŝądanie. InŜynier moŜe zdecydować o
dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeŜeń InŜynier moŜe przeprowadzić badania kontrolne
według pktu 6.3.3.
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:
–
pomiar temperatury powietrza,
–
pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]),
–
ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
–
wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,
–
pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
–
pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
–
pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
–
ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
–
ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.
6.3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne są badaniami InŜyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są
podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się InŜynier w obecności
Wykonawcy. Badania odbywają się równieŜ wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak
nie będzie przy nich obecny.
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 15.
Tablica 15. Rodzaj badań kontrolnych
Lp.
Rodzaj badań
1
Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)
1.1
Uziarnienie
1.2
Zawartość lepiszcza
1.3
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego
1.4
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki
2
Warstwa asfaltowa
2.1
Wskaźnik zagęszczenia a)
2.2
Spadki poprzeczne
2.3
Równość
2.4
Grubość lub ilość materiału
2.5
Zawartość wolnych przestrzeni a)
2.6
Właściwości przeciwpoślizgowe
a)
do kaŜdej warstwy i na kaŜde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby
liczba próbek moŜe zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy)
b)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, Ŝe jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo Ŝądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych.
InŜynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych
ocenianego odcinka budowy. JeŜeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie moŜe być
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niŜ 20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinków częściowych.
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zaŜądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitraŜowe
Badania arbitraŜowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony
InŜyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).
Badania arbitraŜowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaleŜne laboratorium, które nie wykonywało badań
kontrolnych.
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Koszty badań arbitraŜowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść
przemawia wynik badania.
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Właściwości materiałów naleŜy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowanego materiału na
określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w
tablicy 16.
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły naleŜy
przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. InŜynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien
zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do
odcinka budowy.
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń grubości
warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym.
Tablica 16. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]
Warunki oceny
Warstwa asfaltowa ACa)
A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości
1. – duŜy odcinek budowy, powierzchnia większa niŜ 6000 m2
lub
– droga ograniczona krawęŜnikami, powierzchnia większa
≤ 10
niŜ 1000 m2 lub
– warstwa ścieralna, ilość większa niŜ 50 kg/m2
2. – mały odcinek budowy lub
– warstwa ścieralna, ilość większa niŜ 50 kg/m2

≤ 15

B – Pojedyncze oznaczenie grubości
≤ 25
a)
w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z opóźnieniem,
wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy
nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej grubości warstw etapu 1 ÷ 15%
6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyraŜone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, nie
moŜe przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy to kaŜdego pojedynczego oznaczenia danej
właściwości.
Określenie gęstości objętościowej naleŜy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie moŜe wykroczyć poza wartości dopuszczalne kreślone
w tablicy 14.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni naleŜy badać nie rzadziej niŜ co 20 m oraz w punktach głównych łuków
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.
6.4.2.5. Równość podłuŜna i poprzeczna
Pomiary równości podłuŜnej naleŜy wykonywać w środku kaŜdego ocenianego pasa ruchu.
Do oceny równości podłuŜnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg wyŜszych klas naleŜy stosować
metodę pomiaru umoŜliwiającą obliczanie wskaźnika równości IRI. Wartość IRI oblicza się dla odcinków o długości 50 m.
Dopuszczalne wartości wskaźnika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni określono w rozporządzeniu dotyczącym
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67].
Do oceny równości podłuŜnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i parkingów naleŜy
stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowaŜnej, mierząc wysokość prześwitu w
połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niŜ co 10 m. Wymagana równość podłuŜna jest określona przez
wartość odchylenia równości (prześwitu), które nie mogą przekroczyć 6 mm. Przez odchylenie równości rozumie się
największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią.
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości wskaźnika równości IRI warstwy ścieralnej nawierzchni drogi
klasy G i dróg wyŜszych klas nie powinny być większe niŜ podane w tablicy 17. Badanie wykonuje się według procedury jak
podczas odbioru nawierzchni, w prawym śladzie koła.
Tablica 17.

Dopuszczalne wartości wskaźnika równości podłuŜnej IRI warstwy ścieralnej wymagane przed upływem
okresu gwarancyjnego
Klasa drogi
Element nawierzchni
Wartości wskaźnika IRI
[mm/m]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania i
≤ 2,9
A, S
wyłączania
GP
Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone
≤ 3,7
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania
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G

i wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic,
utwardzone pobocza

≤ 4,6

Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłuŜnej warstwy ścieralnej nawierzchni
dróg klasy Z i L nie powinna być większa niŜ 8 mm. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru
nawierzchni.
Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych naleŜy stosować metodę z
wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowaŜnej uŜyciu łaty i klina. Pomiar naleŜy wykonywać w kierunku
prostopadłym do osi jezdni, na kaŜdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niŜ co 10 m. Wymagana równość poprzeczna
jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67].
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej warstwy ścieralnej nawierzchni
dróg wszystkich klas technicznych nie powinna być większa niŜ podana w tablicy 18. Badanie wykonuje się według
procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
Tablica 18.
Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej wymagane przed upływem okresu
gwarancyjnego
Wartości odchyleń
Klasa drogi
Element nawierzchni
równości poprzecznej
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania i
≤6
A, S
wyłączania
GP
Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone
≤8
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania
G
i wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic,
≤8
utwardzone pobocza
Z, L, D
Pasy ruchu
≤9
6.4.2.6. Właściwości przeciwpoślizgowe
Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg wyŜszych klas powinien być
określony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu opony testowej.
Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niŜ co 50 m na nawierzchni zwilŜanej
wodą w ilości 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien być przeliczany na wartość przy 100% poślizgu opony testowej o
rozmiarze 185/70 R14. Miarą właściwości przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia. Za miarodajny
współczynnik tarcia przyjmuje się róŜnicę wartości średniej E(µ) i odchylenia standardowego D: E(µ) – D. Długość odcinka
podlegającego odbiorowi nie powinna być większa niŜ 1000 m. Liczba pomiarów na ocenianym odcinku nie powinna być
mniejsza niŜ 10. W wypadku odbioru krótkich odcinków nawierzchni, na których nie moŜna wykonać pomiarów z
prędkością 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyŜowania, niektóre łącznice), poszczególne wyniki pomiarów
współczynnika tarcia nie powinny być niŜsze niŜ 0,44, przy prędkości pomiarowej 30 km/h.
Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 tygodni po
oddaniu warstwy do eksploatacji są określone w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne [67].
JeŜeli warunki atmosferyczne uniemoŜliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien być on
zrealizowany z najmniejszym moŜliwym opóźnieniem.
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości miarodajnego współczynnika tarcia nie powinny być mniejsze niŜ
podane w tablicy 19. W wypadku badań na krótkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzyŜowań
poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny być niŜsze niŜ 0,44, przy prędkości pomiarowej 30 km/h.
Tablica 19. Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego
Miarodajny współczynnik tarcia
przy prędkości zablokowanej
Klasa drogi
Element nawierzchni
opony względem nawierzchni
60 km/h
90 km/h
Pasy ruchu
≥ 0,37
A, S
Pasy: włączania i wyłączania, jezdnie
≥ 0,44
łącznic
Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone
≥ 0,36
GP, G, Z
pobocza
6.4.2.7. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kaŜdej jezdni, nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o
więcej niŜ ± 5 cm.
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłuŜnej i krawędziach, powinny być
zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów
nie moŜe przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń.
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno róŜnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 cm.
Złącza podłuŜne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii prostej,
równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i
wykruszeń.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC).
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− oczyszczenie i skropienie podłoŜa,
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− opracowanie recepty laboratoryjnej,
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników,
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
− odwiezienie sprzętu.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje:
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są
usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robót itd.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)
1.

D-M-00.00.00

Wymagania ogólne

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

PN-EN 196-21

3.
4.

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

5.

PN-EN 933-1

6.

PN-EN 933-3

7.

PN-EN 933-4

8.

PN-EN 933-5

9.

PN-EN 933-6

10.

PN-EN 933-9

11.

PN-EN 933-10

12.

PN-EN 1097-2

13.

PN-EN 1097-3

14.

PN-EN 1097-4

15.

PN-EN 1097-5

16.

PN-EN 1097-6

17.

PN-EN 1097-7

Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w
cemencie
Wapno budowlane – Część 2: Metody badań
Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda
przesiewania
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika
płaskości
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik
kształtu
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości ziaren o
powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości powierzchni –
Wskaźnik przepływu kruszywa
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
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18.

PN-EN 1097-8

19.

PN-EN 1367-1

20.

PN-EN 1367-3

21.
22.
23.

PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428

24.

PN-EN 1429

25.
26.

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

27.
28.
29.
30.
31.
32.

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1i
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

33.

PN-EN 12697-8

34.

PN-EN 12697-11

35.

PN-EN 12697-12

36.

PN-EN 12697-13

37.

PN-EN 12697-18

38.

PN-EN 12697-22

39.

PN-EN 12697-27

40.

PN-EN 12697-36

41.

PN-EN 12846

42.
43.
44.

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

45.
46.

PN-EN 13074
PN-EN 13075-1

47.
48.
49.

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

50.

PN-EN 13179-2

51.
52.
53.

PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587

54.
55.

PN-EN 13588
PN-EN 13589

56.

PN-EN 13614

57.
58.
59.
60.
61.
62.

PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

63.

PN-EN ISO 2592

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: Oznaczanie polerowalności
kamienia
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych –
Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych –
Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda Pierścień i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych – Metoda
destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji asfaltowych oraz trwałości
podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności wypełniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody
Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i
powietrza – Część 1: Metoda RTFOT Jw. Część 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco –
Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco –
Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco –
Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco –
Część 12: Określanie wraŜliwości na wodę
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco –
Część 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco –
Część 18: Spływanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco –
Część 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco –
Część 27: Pobieranie próbek
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco –
Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych lepkościomierzem
wypływowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton Asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 1: Badanie
metodą Pierścienia i Kuli
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 2: Liczba
bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu spręŜystego asfaltów modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie modyfikowanych asfaltów
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych metodą pomiaru
ciągliwości
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą testu wahadłowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów – Metoda z
duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych przez zanurzenie w
wodzie – Metoda z kruszywem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno
Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metodą otwartego tygla
Clevelanda
Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda
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10.3. Wymagania techniczne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 06.03.01
UZUPEŁNIANIE POBOCZY
Opracowanie wykonano na zlecenie
Gminy Stawiszyn
Niniejsza specyfikacja techniczna została opracowana na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych i dotyczy:
„Przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 330P Nowy Kiączyn - Stawiszyn”

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z uzupełnianiem poboczy gruntowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne naleŜy odczytywać i rozumieć
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze uzupełnianiem poboczy.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Pobocze gruntowe - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.
1.4.2. Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy.
1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupełnienia poboczy połoŜone poza pasem drogowym.
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Rodzaje materiałów stosowanych do uzupełniania poboczy podano w OST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe” i
D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna”.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do uzupełniania poboczy
Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej ST powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu:
−
równiarek z transporterem,
−
równiarek do profilowania,
−
ładowarek czołowych,
−
walców,
−
płytowych zagęszczarek wibracyjnych,
−
przewoźnych zbiorników na wodę.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, moŜna korzystać z dowolnych środków transportowych
przeznaczonych do przewozu gruntu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Profilowanie poboczy
Uzupełnianie poboczy moŜe być wykonywane ręcznie, za pomocą łopat lub sprzętem mechanicznym wg pkt 3.2.
Uzupełnianie poboczy naleŜy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni, zgodnie z załoŜonym
w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym.
Nadmiar gruntu uzyskanego podczas uzupełniania poboczy naleŜy wywieźć na odkład. Miejsce odkładu naleŜy
uzgodnić z InŜynierem.
Grunt pozostały w poboczu naleŜy spulchnić na głębokość od 5 do 10 cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej
poprzez dodanie wody i zagęścić.
Wskaźnik zagęszczenia określony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosić co najmniej 0,98
maksymalnego zagęszczenia, według normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].
5.3. Uzupełnianie poboczy
W przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniŜenia w poboczach naleŜy je uzupełnić materiałem o
właściwościach podobnych do materiału, z którego zostały pobocza wykonane.
Miejsce, w którym wykonywane będzie uzupełnienie, naleŜy spulchnić na głębokość od 2 do 3 cm, doprowadzić do
wilgotności optymalnej, a następnie ułoŜyć w nim warstwę materiału uzupełniającego w postaci mieszanek optymalnych
określonych w OST D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna”. Wilgotność optymalną i maksymalną gęstość szkieletu
gruntowego mieszanek naleŜy określić laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1].
Zagęszczenie ułoŜonej warstwy materiału uzupełniającego naleŜy prowadzić od krawędzi poboczy w kierunku
krawędzi nawierzchni. Rodzaj sprzętu do zagęszczania musi być zaakceptowany przez InŜyniera. Zagęszczona powierzchnia
powinna być równa, posiadać spadek poprzeczny zgodny z załoŜonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadać
śladów po przejściu walców lub zagęszczarek.
Wskaźnik zagęszczenia wykonany według BN-77/8931-12 [3] powinien wynosić co najmniej 0,98 maksymalnego
zagęszczenia według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi badania gruntów proponowanych do uzupełnienia
poboczy oraz opracuje optymalny skład mieszanki według OST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe”, OST D-05.01.01
„Nawierzchnia gruntowa naturalna”.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie prowadzenia robót podano w tablicy 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Lp.
1
2

Wyszczególnienie badań

Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na dziennej
działce roboczej
2 próbki
2 próbki

Uziarnienie mieszanki uzupełniającej
Wilgotność optymalna mieszanki
uzupełniającej
3
Wilgotność optymalna gruntu w ściętym
2 próbki
poboczu
4
Wskaźnik zagęszczenia na ścinanych lub
2 razy na 1 km
uzupełnianych poboczach
6.4. Pomiar cech geometrycznych ścinanych lub uzupełnianych poboczy
Częstotliwość oraz zakres pomiarów po zakończeniu robót podano w tablicy 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów ścinanych lub uzupełnianych poboczy
Lp.
Wyszczególnienie
Minimalna częstotliwość pomiarów
1
Spadki poprzeczne
2 razy na 100 m
2
Równość podłuŜna
co 50 m
3
Równość poprzeczna
6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1%.
6.4.2. Równość poboczy
Nierówności podłuŜne i poprzeczne naleŜy mierzyć łatą 4-metrową wg BN-68/8931-04 [2]. Maksymalny prześwit
pod łatą nie moŜe przekraczać 15 mm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na poboczach.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje:
−
prace pomiarowe i przygotowawcze,
−
oznakowanie robót,
−
ścięcie poboczy i zagęszczenie podłoŜa,
−
odwiezienie gruntu na odkład,
−
dostarczenie materiału uzupełniającego,
−
rozłoŜenie materiału,
−
zagęszczenie poboczy,
−
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
10.2. Inne materiały
4. Stanisław Datka, Stanisław Luszawski: Drogowe roboty ziemne.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania
pionowego.
1.2. Zakres stosowania ST
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne naleŜy odczytywać i rozumieć
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci:
− znaków ostrzegawczych,
− znaków zakazu i nakazu,
− znaków informacyjnych, kierunku, miejscowości i znaków uzupełniających.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na
konstrukcji wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść znaku. Tarcza moŜe być
wykonana z róŜnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub składana.
1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, słuŜąca do podania treści znaku. Lico znaku moŜe być wykonane jako malowane
lub oklejane (folią odblaskową lub nieodblaskową). W przypadkach szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw
syntetycznych) lico znaku moŜe być zatopione w tarczy znaku.
1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak, którego lico wykonane jest z materiałów zwykłych (lico nie wykazuje
właściwości odblaskowych).
1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z materiału o
odbiciu powrotnym - współdroŜnym).
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest tarcza znaku, wraz z
elementami słuŜącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.).
1.4.7. Znak drogowy prześwietlany - znak, w którym wewnętrzne źródło światła jest umieszczone pod przejrzystym licem
znaku.
1.4.8. Znak drogowy oświetlany - znak, którego lico jest oświetlane źródłem światła umieszczonym na zewnątrz znaku.
1.4.9. Znak nowy - znak uŜytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od daty produkcji.
1.4.10. Znak uŜytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuŜszy niŜ 3 miesiące od daty
produkcji.
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Aprobata techniczna dla materiałów
KaŜdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy, musi posiadać aprobatę
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe powinny mieć certyfikat bezpieczeństwa (znak „B”) nadany
przez uprawnioną jednostkę.
2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako:
− prefabrykaty betonowe,
− z betonu wykonywanego „na mokro”,
− z betonu zbrojonego,
− inne rozwiązania zaakceptowane przez InŜyniera.
Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B06250 [1].
2.3.1. Cement
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający wymaganiom PNB-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [3]. Zaleca się stosowanie
kruszywa o marce nie niŜszej niŜ klasa betonu.
2.3.3. Woda
Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250 [6].
2.3.4. Domieszki chemiczne
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewiduje je dokumentacja projektowa, ST lub
wskazania InŜyniera. Domieszki chemiczne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-23010 [5].
W betonie niezbrojonym zaleca się stosować domieszki napowietrzające, a w betonie zbrojonym dodatkowo
domieszki uplastyczniające lub upłynniające.
2.3.5. Pręty zbrojenia
Pręty zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 [2].
2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji
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Konstrukcje wsporcze znaków pionowych naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i ST, a w
przypadku braku wystarczających ustaleń, zgodnie z propozycją Wykonawcy zaakceptowaną przez InŜyniera.
Konstrukcje wsporcze moŜna wykonać z ocynkowanych rur lub kątowników względnie innych kształtowników,
zaakceptowanych przez InŜyniera.
Wymiary i najwaŜniejsze charakterystyki elementów konstrukcji wsporczej z rur i kątowników podano w tab. 1 i 2.
Tablica 1. Rury stalowe okrągłe bez szwu walcowane na gorąco wg PN-H-74219 [9]
Średnica
Grubość
Masa 1 m
Dopuszczalne odchyłki
zewnętrzna
ścianki
kg/m
średnicy
grubości
mm
mm
zewnętrznej
ścianki
44,5
od 2,6 do 11,0
od 2,69 do 9,09
od 2,6 do 11,0
od 2,93 do 10,01
48,3
51,0
od 2,6 do 12,5
od 3,10 do 11,9
od 2,6 do 14,2
od 3,30 do 13,9
54,0
57,0
od 2,9 do 14,2
od 3,87 do 15,0
od 4,11 do 16,1
60,3
od 2,9 do 14,2
63,5
od 2,9 do 16,0
od 4,33 do 18,7
od 4,80 do 21,3
70,0
od 2,9 do 16,0
76,1
od 2,9 do 20,0
od 5,24 do 27,7
± 1,25 %
± 15 %
od 6,26 do 30,8
82,5
od 3,2 do 20,0
od 3,2 do 34,0
od 6,76 do 34,0
88,9
101,6
od 3,6 do 20,0
od 8,70 do 40,2
od 4,0 do 12,0
od 9,67 do 26,6
102,0
108,0
od 3,6 do 20,0
od 9,27 do 43,4
114,0
od 4,0 do 14,0
od 10,9 do 34,5
od 9,83 do 46,5
114,3
od 3,6 do 20,0
121,0
od 4,0 do 16,0
od 11,5 do 41,4
Tablica 2. Kątowniki równoramienne wg PN-H-93401 [18]
Wymiary
Grubość
Masa 1 m
Dopuszczalne odchyłki
ramion
ramienia
kątownika
długości
grubości
mm
mm
kg/m
ramienia
ramion
40 x 40
od 4 do 5
od 2,42 do 2,97
±1
± 0,4
45 x 45
od 4 do 5
od 2,74 do 3,38
±1
± 0,4
50 x 50
od 4 do 6
od 3,06 do 4,47
± 0,5
± 1,5
60 x 60
od 5 do 8
od 4,57 do 7,09
± 1,5
± 0,5
65 x 65
od 6 do 9
od 5,91 do 8,62
± 0,5
± 1,5
75 x 75
od 5 do 9
od 5,76 do 10,00
± 1,5
± 0,5
od 6 do 10
od 7,34 do 11,90
80 x 80
± 1,5
± 0,5
90 x 90
od 6 do 11
od 8,30 do 14,70
± 1,5
± 0,5
100 x 100
od 8 do 12
od 12,20 do 17,80
±2
± 0,6
2.4.2. Rury
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub innej normy zaakceptowanej
przez InŜyniera.
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zwalcowań i
naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w
granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.
PoŜądane jest, aby rury były dostarczane o długościach:
− dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm,
− wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniŜej 3 m z naddatkiem 5 mm na kaŜde cięcie i z
dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych.
Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m długości
rury.
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], PN-H-84030-02 [16] lub inne normy.
Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200 [11].
Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu uzgodnionym z
Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie (dotyczy średnic 31,8 mm i większych i grubości ścianek 3,2
mm i większych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy średnic i grubości mniejszych od wyŜej wymienionych).
Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, znak stali i numer wytopu.
2.4.3. Kształtowniki
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010 [17]. Powierzchnia kształtownika powinna być
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne łuski, pęknięcia, zwalcowania i naderwania.
Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, Ŝe obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne
wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie moŜe zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę
wymiarową dla kształtownika.
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Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłuŜnej kształtownika. Powierzchnia końców
kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych nie
uzbrojonym okiem.
Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne według PN-H-84020 [14] tablica 3 lub innej uzgodnionej stali i normy pomiędzy Zamawiającym i wytwórcą.
Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach z tym, Ŝe kształtowniki o masie do 25 kg/m dostarcza
się tylko w wiązkach.
Tablica 3. Podstawowe własności kształtowników według PN-H-84020 [14]
Granica plastyczności, MPa, minimum dla wyrobów
o
grubości lub średnicy, w mm
Stal
do 40
St3W

225

od 40
do 65
215

St4W

265

255

od 65
do 80
205

od 80
do 100
205

od 100
do 150
195

od 150
do 200
185

245

235

225

215

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa, dla
wy- robów o grub. lub
śred. w mm
do 100
od 100
do 200
od 360
od 340
do 490
do 490
od 420
od 400
do 550
do 550

2.4.4. Elektrody lub drut spawalniczy
Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub InŜynier przewidują wykonanie spawanych połączeń elementów, to
elektroda powinna spełniać wymagania BN-82/4131-03 [26] lub PN-M-69430 [22], względnie innej uzgodnionej normy, a
drut spawalniczy powinien spełniać wymagania PN-M-69420 [21], odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowotlenowego lub innego zaakceptowanego przez InŜyniera.
Średnica elektrody lub drutu powinna wynosić połowę grubości elementów łączonych lub 6 do 8 mm, gdy
elementy łączone są grubsze niŜ 15 mm.
Powierzchnia elektrody lub drutu powinna być czysta i gładka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarów.
Do kaŜdej partii elektrod lub drutów wytwórca powinien dostarczyć zaświadczenie, w którym podane są
następujące wyniki badań: oględziny zewnętrzne, sprawdzenie wymiarów, sprawdzenie składu chemicznego, sprawdzenie
wytrzymałości na rozciąganie, sprawdzenie pakowania oraz stwierdzenie zgodności własności elektrod lub drutów z normą.
Elektrody, druty i pręty powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych od czynników
wywołujących korozję.
2.4.5. Powłoki metalizacyjne cynkowe
W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona być z
cynku o czystości nie mniejszej niŜ 99,5 % i odpowiadać wymaganiom BN-89/1076-02 [25]. Minimalna grubość powłoki
cynkowej powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 4.
Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie moŜe ona wykazywać widocznych
wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoŜa.

Tablica 4. Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej naraŜonej na działanie
korozji atmosferycznej według BN-89/1076-02 [25]
Agresywność korozyjna
Minimalna grubość powłoki, µm,
atmosfery
przy wymaganej trwałości w latach
według PN-H-04651 [8]
10
20
Umiarkowana
120
160
CięŜka
160 M
200 M
M - powłoka pokryta dwoma lub większą liczbą warstw powłoki malarskiej
2.4.6. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą
Producent lub dostawca kaŜdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych na innych obiektach
lub konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kładki dla pieszych, słupy latarń itp.), takŜe elementów słuŜących do zamocowania
znaków na tym obiekcie lub konstrukcji, obowiązany jest do wydania gwarancji na okres trwałości znaku uzgodniony z
odbiorcą. Przedmiotem gwarancji są właściwości techniczne konstrukcji wsporczej lub elementów mocujących oraz trwałość
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.
W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych
wymiarach oraz w przypadku elementów, słuŜących do zamocowania znaków do innych obiektów lub konstrukcji gwarancja moŜe być wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znaków drogowych bramowych i
wysięgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla kaŜdej konstrukcji wsporczej.
2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne
Materiały uŜyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a takŜe sposób wykończenia
znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i
występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas
trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę.
2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, trwałość znaku oraz
warunki gwarancyjne dla znaku, a takŜe udostępnić na Ŝyczenie odbiorcy:
a) instrukcję montaŜu znaku,
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b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
c) instrukcję utrzymania znaku.
2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku
Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego są:
− blacha stalowa,
− blacha z aluminium lub stopów z aluminium,
− inne materiały, np. sklejka wodoodporna, tworzywa syntetyczne, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty
technicznej.
2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej
Tarcza znaku z blachy stalowej grubości co najmniej 1,0 mm powinna być zabezpieczona przed korozją
obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza się stosowanie innych sposobów zabezpieczenia
stalowych tarcz znaków przed korozją, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiem
uzyskania aprobaty technicznej dla danej technologii.
Nie dopuszcza się stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozją jedynie farbami
antykorozyjnymi.
Krawędzie tarczy powinny być zabezpieczone przed korozją farbami ochronnymi o odpowiedniej trwałości, nie
mniejszej niŜ przewidywany okres uŜytkowania znaku.
Wytrzymałość dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna być mniejsza niŜ 310 MPa.
2.5.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowej
Blacha z aluminium lub stopów aluminium powinna być odporna na korozję w warunkach zasolenia.
Wymagane grubości:
− z blachy z aluminium dla tarcz znaków wzmocnionych przetłoczeniami lub osadzonych w ramach co najmniej 1,5 mm,
− z blachy z aluminium dla tarcz płaskich co najmniej 2,0 mm.
Powierzchnie tarczy nie przykryte folią lub farbami powinny być zabezpieczone przed korozją przy zastosowaniu
farby ochronnej lub powłoki z tworzyw sztucznych.
Wytrzymałość dla tarcz z aluminium i stopów z aluminium powinna wynosić:
− dla tarcz wzmocnionych przetłoczeniem lub osadzonych w ramach, co najmniej 155 MPa,
− dla tarcz płaskich, co najmniej 200 MPa.
2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym pofałdowań, wgięć, lokalnych
wgnieceń lub nierówności itp. Odchylenie płaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofałdowanie itp.) nie moŜe wynosić
więcej niŜ 1,5 % największego wymiaru znaku.
Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi tarczy znaku, pozostałe po tłoczeniu
lub innych procesach technologicznych, którym tarcza ta (w znakach drogowych składanych - segmenty tarczy) była
poddana, muszą być usunięte.
Tarcze znaków drogowych składanych mogą być wykonane z modułowych kształtowników aluminiowych lub
odpowiednio ukształtowanych segmentów stalowych. Dopuszcza się stosowanie modułowych kształtowników z tworzyw
syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty technicznej. Szczeliny między
sąsiednimi segmentami znaku składanego nie mogą być większe od 0,8 mm.
2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiałem odblaskowym.
Właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinny spełniać wymagania określone w aprobacie
technicznej.
2.6.2. Wymagania jakościowe znaku odblaskowego
Folie odblaskowe uŜyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez cały
okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejania, złuszczenia lub odstawanie folii na
krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.
Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemoŜliwiać jej odłączenie od tarczy bez jej
zniszczenia.
Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeŜy znaków na folii odblaskowej, technologia malowania lub
klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny być uzgodnione z producentem folii.
Okres trwałości znaku wykonanego przy uŜyciu folii odblaskowych powinien wynosić od 7 do 10 lat, w zaleŜności
od rodzaju materiału.
Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne nierówności i
pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak i na obrzeŜach
tarczy znaku.
Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy nanoszeniu
farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niŜ:
− 2 mm dla znaków małych i średnich,
− 3 mm dla znaków duŜych i wielkich.
Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być większe w kaŜdym kierunku
niŜ:
− 2 mm dla znaków małych i średnich,
− 3 mm dla znaków duŜych i wielkich.
W znakach nowych na kaŜdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie moŜe występować
więcej niŜ 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niŜ 1 mm w kaŜdym kierunku.
Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku.
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W znakach uŜytkowanych na kaŜdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się do 2
usterek jak wyŜej, o wymiarach nie większych niŜ
1 mm w kaŜdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza się do 3
zarysowań o szerokości nie większej niŜ 0,8 mm i całkowitej długości nie większej niŜ 10 cm. Na całkowitej długości znaku
dopuszcza się nie więcej niŜ 5 rys szerokości nie większej niŜ 0,8 mm i długości przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, Ŝe
zarysowania te nie zniekształcają treści znaku.
W znakach uŜytkowanych dopuszcza się równieŜ lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczającej 6
mm2 kaŜde - w liczbie nie większej niŜ pięć na powierzchni znaku małego lub średniego, oraz o powierzchni nie
przekraczającej 8 mm2 kaŜde - w liczbie nie większej niŜ 8 na kaŜdym z fragmentów powierzchni znaku duŜego lub
wielkiego (włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.
Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego zniekształcenia znak
musi być bezzwłocznie wymieniony.
W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę folii do
powierzchni tarczy znaku. W znakach uŜytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe występujące
w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniŜej.
W znakach uŜytkowanych dopuszczalne jest występowanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co najwyŜej
dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w kaŜdym kierunku na powierzchni kaŜdego z
fragmentów znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej
gwarancji Ŝadna korozja tarczy znaku nie moŜe występować.
Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o 90o przy
promieniu łuku zgięcia do 10 mm w Ŝadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu.
Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową barwy ciemnoszarej (szarej naturalnej) o współczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - według wzorca stanowiącego załącznik do „Instrukcji o
znakach drogowych pionowych” [28]. Grubość powłoki farby nie moŜe być mniejsza od 20 µm. Gdy tarcza znaku jest
wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po ukształtowaniu tarczy - jej
krawędzie mogą pozostać niezabezpieczone farbą ochronną.
2.7. Znaki nieodblaskowe
2.7.1. Wymagania dotyczące powierzchni i barwy znaku nieodblaskowego
Znaki nieodblaskowe (znaki nieodblaskowe zwykłe) mogą być wykonane jako malowane lub oklejane folią, z
materiałów nie wykazujących odbicia powrotnego (współdroŜnego). Nie dopuszcza się uŜywania na znaki drogowe
nieodblaskowe (zwykłe) materiałów fluorescencyjnych.
2.7.2. Warunki podstawowe dla farb i folii nieodblaskowych
Folie i farby uŜyte do wykonania znaku muszą wykazywać pełne związanie z podłoŜem (powierzchnią tarczy
znaku) przez cały czas wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są w szczególności lokalne niedoklejenia, odklejenia,
pęcherze, złuszczenia lub odstawanie farby lub folii na krawędziach lica znaku oraz na jego powierzchni.
2.7.3. Warunki dodatkowe dla farb nieodblaskowych
Powierzchnia farby na licu znaku nowego musi być jednolita - bez lokalnych szczelin lub pęknięć.
Niedopuszczalne są lokalne nierówności farby oraz cząstki mechaniczne zatopione w warstwie farby.
Grubość farby lica znaku nie moŜe być mniejsza od 50 µm. Grubość farby na tylnej stronie znaku nie moŜe być
mniejsza od 20 µm.
2.7.4. Warunki dodatkowe dla folii nieodblaskowych
Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemoŜliwiać jej odklejenie od podłoŜa bez jej
zniszczenia.
Krawędzie folii na obrzeŜach tarczy znaku, jak równieŜ krawędzie folii, symboli, napisów, obramowań itp. muszą
być tak wykonane i zabezpieczone, by zapewniona była integralność znaku przez pełen okres jego trwałości.
2.7.5. Wymagania jakościowe dla znaków malowanych
Powierzchnia lica znaków drogowych malowanych musi być równa i gładka; niedopuszczalne jest występowanie
na nim jakichkolwiek fragmentów nie pokrytych farbą. Struktura powierzchniowa warstwy farby nie moŜe sprzyjać
osadzaniu na niej zanieczyszczeń lub cząstek kurzu.
W znakach nowych na kaŜdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie moŜe występować
więcej niŜ jedna lokalna usterka w postaci zarysowań o szerokości nie większej od 0,8 mm i długości nie większej niŜ 8 mm.
Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek innych usterek, w tym pęcherzyków, rozległych zarysowań,
wyczuwalnych nierówności farby - na powierzchni tarczy znaku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk
korozji na licu znaku lub na tylnej stronie tarczy znaku.
W znakach uŜytkowanych w okresie wymaganej trwałości znaku na kaŜdym z fragmentów powierzchni znaku o
wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się do trzech usterek o charakterze wskazanym wyŜej oraz do jednej powierzchniowej usterki
lokalnej (pęcherzyki itp.) o wymiarach nie większych od 2 mm. Na całkowitej powierzchni znaku dopuszcza się nie więcej
niŜ 8 zarysowań szerokości nie większej niŜ 0,5 mm i długości nie przekraczającej 8 cm, jeŜeli ich głębokość nie sięga do
podłoŜa lub nie więcej niŜ 5 zarysowań o długości przekraczającej 10 mm, lecz nie większej od 10 cm, jeŜeli ich głębokość
sięga do podłoŜa oraz do pięciu ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 4 mm w kaŜdym kierunku w znakach
małych i średnich lub 6 mm w znakach duŜych i wielkich - pod warunkiem, Ŝe te zarysowania lub ogniska korozji nie
zniekształcają treści znaku.
Wady w postaci nierówności konturów rysunku znaku, które mogą powstać przy nanoszeniu farby na lico znaku,
nie mogą przekraczać 1 mm dla znaków małych i średnich oraz 2 mm dla znaków duŜych i wielkich.
Niedopuszczalne jest występowanie zacieków o wymiarach większych niŜ 2 mm w znakach małych i średnich oraz
3 mm w znakach duŜych i wielkich w kaŜdym kierunku.

2.7.6. Wymagania jakościowe dla znaków oklejanych
Powierzchnia tarczy znaku oklejanego musi być równa i gładka; nie mogą na niej występować lokalne nierówności
i pofałdowania.
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W znakach nowych na kaŜdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach
4 x 4 cm nie moŜe
występować więcej niŜ 0,7 lokalnych usterek (niewielkie zarysowania o długości nie większej niŜ 8 mm itp.) o wymiarach
nie większych niŜ 1 mm w kaŜdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rozległych zarysowań oraz
pojedynczych rys dłuŜszych od 8 mm na powierzchni znaku.
W znakach uŜytkowanych w okresie wymaganej trwałości znaku na kaŜdym z fragmentów powierzchni znaku o
wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się do 2 lokalnych usterek jak wyŜej, o wymiarach nie większych od 2 mm w kaŜdym
kierunku. Na kaŜdym z tych fragmentów dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie większej niŜ 0,8 mm i całkowitej
długości nie większej niŜ 10 cm. Na całkowitej powierzchni znaku dopuszcza się nie więcej niŜ 5 zarysowań szerokości nie
większej niŜ 0,8 mm i długości przekraczającej 10 cm lecz nie większej od 20 cm - pod warunkiem, Ŝe zarysowania te nie
zniekształcają treści znaku.
W znakach uŜytkowanych w okresie wymaganej trwałości dopuszcza się równieŜ lokalne odklejenia folii o
powierzchni nie przekraczającej 8 mm2 kaŜde - w liczbie nie większej niŜ pięć na powierzchni znaku małego lub średniego,
oraz o powierzchni nie przekraczającej 10 mm2 kaŜde w liczbie nie większej niŜ 8 na kaŜdym z fragmentów powierzchni
znaku duŜego lub wielkiego (włączając znaki informacyjne) o wymiarach
1200 x 1200 mm lub na całkowitej
powierzchni znaku, jeŜeli powierzchnia ta jest mniejsza od 1,44 m2.
Zarysowania i oderwania folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego
zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony.
W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań, sięgających przez warstwę folii
do powierzchni tarczy znaku. W znakach uŜytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe
występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych w dalszym ciągu.
Zachowana musi być co najmniej identyczna dokładność rysunku znaku, jak dla znaków malowanych (pkt 2.7.5).
W znakach nowych folia nie moŜe wykazywać Ŝadnych znamion odklejeń, rozwarstwień, zanieczyszczeń itp.
między poszczególnymi warstwami folii lub licem i tarczą znaku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk
korozji zarówno na powierzchni jak i na obrzeŜach tarczy znaku.
W znakach uŜytkowanych dopuszczalne jest występowanie po okresie wymaganej gwarancji co najwyŜej dwóch
lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w kaŜdym kierunku na powierzchni kaŜdego fragmentu
znaku o wymiarach 4 x 4 cm.
W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji nie moŜe występować Ŝadna
korozja tarczy znaku.
Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o 90o przy promieniu łuku
zgięcia do 15 mm w Ŝadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu.
Zabronione jest stosowanie folii, które mogą być bez całkowitego zniszczenia odklejone od tarczy znaku lub od
innej folii, na której zostały naklejone.
2.7.7. Tylna strona znaków nieodblaskowych
Tylna strona tarczy znaków musi być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową barwy ciemno-szarej (szarej
neutralnej) o współczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - według wzorca stanowiącego załącznik do „Instrukcji o znakach
drogowych pionowych” [28]. Grubość powłoki farby nie moŜe być mniejsza od 20 µm. Gdy tarcza znaku jest wykonana z
aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po ukształtowaniu tarczy - jej krawędzie
mogą pozostać niezabezpieczone farbą ochronną. W przypadkach wycinania tarczy znaku z blachy stalowej cynkowanej
powierzchniowo - krawędzie tarczy naleŜy zabezpieczyć odpowiednią powłoką przeciwkorozyjną.
2.8. Znaki prześwietlane
2.8.1. Wymagania ogólne dotyczące znaków prześwietlanych
Znaki drogowe prześwietlane wykonuje się jako urządzenia, których integralnym składnikiem jest oprawa
oświetleniowa wbudowana w znak - osłonięta licem znaku z materiału przepuszczającego światło.
Oprawa oświetleniowa wbudowana w znak musi być oznaczona znakiem bezpieczeństwa „B” wydanym przez
uprawnioną jednostkę.
Znak drogowy prześwietlany musi mieć umieszczone w sposób trwały oznaczenia przewidziane na tabliczce
znamionowej według ustalenia punktu 5, a ponadto oznaczenie oprawy: a) napięcia znamionowego zasilania, b) rodzaju
prądu, c) liczby typu i mocy znamionowej źródeł światła, d) symbolu klasy ochronności elektrycznej oprawy wbudowanej w
znak, e) symbolu IP stopnia ochrony odporności na wnikanie wilgoci i ciał obcych.
Równość i gładkość powierzchni znaku i dokładność rysunku znaku dla znaków prześwietlanych naleŜy
przyjmować jak dla znaków nieodblaskowych (pkt 2.7).
2.8.2. Lico znaku prześwietlanego
Lico znaku powinno być tak wykonane, aby nie występowały niedokładności w postaci pęcherzy, pęknięć itp.
Niedopuszczalne są lokalne nierówności oraz cząstki mechaniczne zatopione w warstwie prześwietlanej.
2.9. Znaki oświetlane
2.9.1. Wymagania ogólne dotyczące znaków oświetlanych
Znaki drogowe oświetlane wykonuje się jak znaki nieodblaskowe. Ze znakiem sprzęŜona jest w sposób sztywny
oprawa oświetleniowa, oświetlająca w nocy lico znaku. Oprawa umieszczona jest na zewnątrz znaku.
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie znaku z materiałów odblaskowych, znak musi
spełniać dodatkowo wymagania określone w punkcie 2.6.
Oprawa oświetleniowa znaku musi być oznaczona znakiem bezpieczeństwa „B” wydanym przez uprawnioną
jednostkę.
Oznaczenia na tabliczce znamionowej oprawy muszą spełniać wymagania określone w punkcie 2.8.1.
2.9.2. Rodzaj powierzchni znaku
Wymagania dotyczące powierzchni znaku ustala się jak dla znaków nieodblaskowych (pkt 2.7), a w przypadku
wykonania znaku z materiałów odblaskowych - jak dla znaków odblaskowych (pkt 2.6).
Warunki wykonania lica znaku ustala się odpowiednio jak dla znaków nieodblaskowycnh (pkt 2.7).
2.10. Znaki emaliowane
Znaki drogowe emaliowane mogą być stosowane pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej. Trwałość znaku
emaliowanego, w tym równieŜ trwałość jego barwy nie moŜe być mniejsza od 15 lat.
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2.11. Materiały do montaŜu znaków
Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji
wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań,
rozwarstwień i wypukłych karbów.
Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleŜności od
ich wielkości.
2.12. Przechowywanie i składowanie materiałów
Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych powinien być przechowywany
zgodnie z BN-88/6731-08 [27].
Kruszywo do betonu naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas.
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłoŜu.
Prefabrykaty naleŜy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu minimum 10 cm między podłoŜem a prefabrykatem.
Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających korodująco i w
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się moŜliwością korzystania
z następującego sprzętu:
− koparek kołowych, np. 0,15 m3 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m3,
− Ŝurawi samochodowych o udźwigu do 4 t,
− ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym,
− betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,
− środków transportowych do przewozu materiałów,
− przewoźnych zbiorników na wodę,
− sprzętu spawalniczego, itp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [27].
Transport kruszywa powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06712 [3].
Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny być przewoŜone środkami
transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatów na środkach
transportu powinno być symetryczne.
Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien się odbywać
środkami transportowymi w sposób uniemoŜliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i uszkadzanie.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót naleŜy wyznaczyć:
− lokalizację znaku, tj. jego pikietaŜ oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,
− wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków naleŜy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru
robót istniała moŜliwość sprawdzenia lokalizacji znaków.
Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków
Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do głębokości wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub wskazaniami
InŜyniera.
Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu moŜna było przystąpić
natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych.
5.3.1. Prefabrykaty betonowe
Dno wykopu przed ułoŜeniem prefabrykatu naleŜy wyrównać i zagęścić. Wolne przestrzenie między ścianami
gruntu i prefabrykatem naleŜy wypełnić materiałem kamiennym, np. klińcem i dokładnie zagęścić ubijakami ręcznymi.
JeŜeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu powinna być równa z
powierzchnią pobocza lub być wyniesiona nad tę powierzchnię nie więcej niŜ 0,03 m.
5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków wielkowymiarowych (znak kierunku i
miejscowości), wykonywane z betonu „na mokro” lub z betonu zbrojonego naleŜy wykonać zgodnie z PN-S-02205 [24].
Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych naleŜy wykonywać zgodnie z dokumentacją
projektową, ST lub wskazaniami InŜyniera. Wykopy naleŜy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Dno wykopu
powinno być wyrównane z dokładnością ± 2 cm.
Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt naleŜy usunąć i miejsce wypełnić do spodu fundamentu
betonem klasy B 15. Płaszczyzny boczne fundamentów stykające się z gruntem naleŜy zabezpieczyć izolacją, np. emulsją
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kationową. Po wykonaniu fundamentu wykop naleŜy zasypać warstwami grubości 20 cm z dokładnym zagęszczeniem
gruntu.
5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny
być wykonane zgodnie z dokumentacją pionową i ST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
− odchyłka od pionu, nie więcej niŜ ± 1 %,
− odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niŜ ± 2 cm,
− odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie
więcej niŜ ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcją o znakach
drogowych pionowych [28].

5.5. Wykonanie spawanych złącz elementów metalowych
Złącza spawane elementów metalowych powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-69011 [20].
Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów spoin nie powinny
przekraczać ± 0,5 mm dla spoiny grubości do 6 mm i ± 1,0 mm dla spoiny o grubości powyŜej 6 mm.
Odstęp w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie płaszczyznami nie powinien
być większy niŜ 1 mm.
Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niŜ podane w tablicy 5. InŜynier moŜe dopuścić wady większe
niŜ podane w tablicy jeśli uzna, Ŝe nie mają one zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne znaku pionowego.
Tablica 5. Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych, wg PN-M-69775 [23]
Rodzaj wady
Dopuszczalny wymiar wady, mm
Brak przetopu
2,0
Podtopienie lica spoiny
1,5
Porowatość spoiny
3,0
Krater w spoinie
1,5
Wklęśnięcie lica spoiny
1,5
Uszkodzenie mechaniczne spoiny
1,0
RóŜnica wysokości sąsiednich wgłębień
i wypukłości lica spoiny
3,0
5.6. Konstrukcje wsporcze
5.6.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem
Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysięgnikowych jedno lub dwustronnych, jak równieŜ
konstrukcje wsporcze znaków tablicowych bocznych o powierzchni większej od 4,5 m2, gdy występuje moŜliwość
bezpośredniego najechania na nie przez pojazd - muszą być zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami
ochronnymi lub innego rodzaju urządzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumentacją projektową,
ST lub wskazaniami InŜyniera. Podobne zabezpieczenie naleŜy stosować w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy
najechanie na nie w większym stopniu zagraŜa bezpieczeństwu uŜytkowników pojazdów, niŜ najechanie pojazdu na barierę,
jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, ST lub InŜynier.
5.6.2. Łatwo zrywalne złącza konstrukcji wsporczej
W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osłoniętych barierami ochronnymi - zaleca się stosowanie łatwo
zrywalnych lub łatwo rozłączalnych przekrojów, złączy lub przegubów o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji,
umieszczonych na wysokości od 0,15 do 0,20 m nad powierzchnią terenu.
W szczególności - zaleca się stosowanie takich przekrojów, złączy lub przegubów w konstrukcjach wsporczych nie
osłoniętych barierami ochronnymi, które znajdują się na obszarach zwiększonego zagroŜenia kolizyjnego (ostrza rozgałęzień
dróg łącznikowych, zewnętrzna strona łuków drogi itp.).
Łatwo zrywalne lub łatwo rozłączalne złącza, przekroje lub przeguby powinny być tak skonstruowane i
umieszczone, by znak wraz z konstrukcją wsporczą po zerwaniu nie przewracał się na jezdnię. Wysokość części konstrukcji
wsporczej, pozostałej po odłączeniu górnej jej części od fundamentu, nie moŜe być większa od 0,25 m.
5.6.3. Zapobieganie zagroŜeniu uŜytkowników drogi i terenu przyległego - przez
konstrukcję wsporczą
Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób ograniczający zagroŜenie uŜytkowników pojazdów
samochodowych oraz innych uŜytkowników drogi i terenu do niej przyległego przy najechaniu przez pojazd na znak.
Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewnić moŜliwość łatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju
uszkodzenia znaku.
5.6.4. Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupach lub podporach
Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic przeddrogowskazowych,
tablic szlaku drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na dwóch słupach lub podporach - odległość między tymi
słupami lub podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie moŜe być mniejsza
od 1,75 m. Przy stosowaniu większej liczby słupów niŜ dwa - odległość między nimi moŜe być mniejsza.
5.6.5. Poziom górnej powierzchni fundamentu
Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym - poŜądane jest,
by górna część fundamentu pokrywała się z powierzchnią pobocza, pasa dzielącego itp. lub była nad tę powierzchnię
wyniesiona nie więcej niŜ
0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujących się poza koroną drogi, górna
część fundamentu powinna być wyniesiona nad powierzchnię terenu nie więcej niŜ 0,15 m.
5.6.6. Barwa konstrukcji wsporczej

81

Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą mieć barwę szarą neutralną z tym, Ŝe dopuszcza się
barwę naturalną pokryć cynkowanych. Zabrania się stosowania pokryć konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z
wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane odrębnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.
5.7. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą
Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemoŜliwiający jej przesunięcie lub
obrót.
Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umoŜliwiać, przy uŜyciu
odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres uŜytkowania znaku.
Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, zaleca się stosowanie
elementów złącznych o konstrukcji uniemoŜliwiającej lub znacznie utrudniającej ich rozłączenie przez osoby niepowołane.
Tarcza znaku składanego musi wykazywać pełną integralność podczas najechania przez pojazd w kaŜdych
warunkach kolizji. W szczególności - Ŝaden z segmentów lub elementów tarczy nie moŜe się od niej odłączać w sposób
powodujący naraŜenie kogokolwiek na niebezpieczeństwo lub szkodę.
Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego
przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku.
5.8. Trwałość wykonania znaku pionowego
Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność przedstawionego na
nim symbolu lub napisu w całym okresie jego uŜytkowania, przy czym wpływy zewnętrzne działające na znak, nie mogą
powodować zniekształcenia treści znaku.
5.9. Urządzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej
Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urządzeń elektrycznych - obowiązują
zasady oznaczania i zabezpieczania tych urządzeń, określone w odpowiednich przepisach i zaleceniach dotyczących
urządzeń elektroenergetycznych.
5.10. Źródło światła znaku prześwietlanego i znaku oświetlanego
Źródło światła naleŜy wykonać zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazaniami InŜyniera,
jako:
− lampy fluorescencyjne barwy dziennej lub chłodno białej,
− wysokopręŜne lampy rtęciowe o poprawionym współczynniku oddawania barw,
− lampy metalo-halogenowe.
5.11. Warunki dla oprawy oświetleniowej znaku prześwietlanego
Oprawa wbudowana w znak powinna spełniać wymagania PN-E-06314 [7] z następującymi uzupełnieniami i
zmianami:
− sposób połączeń lica znaku z tarczą znaku w formie komory, w którą wbudowana jest oprawa, powinien zastąpić stopień
IP-53 ochrony od wpływu czynników zewnętrznych,
− komora statecznika powinna zapewnić co najmniej stopień ochrony IP-23,
− sprawność świetlna układu nie powinna być mniejsza niŜ 0,4,
− karta katalogowa moŜe nie zawierać krzywych rozsyłu światłości, wykresów sprawności i izoluks,
− w oznaczeniu musi być podany rok produkcji.
5.12. Warunki dla oprawy oświetleniowej znaku oświetlanego
Oprawa oświetlająca znak powinna spełniać wymagania PN-E-06314 [7] z następującymi uzupełnieniami i
zmianami:
− oprawa powinna być zbudowana jako zamknięta, o stopniu ochrony IP-53 dla komory lampowej i co najmniej IP-23 dla
komory statecznika,
− dla opraw zawieszanych na wysokości poniŜej 2,5 m klosz oprawy powinien być wykonany z materiałów odpornych na
uszkodzenia mechaniczne,
− karta katalogowa oprawy moŜe nie zawierać wykresu światłości i wykresu sprawności,
− w oznaczeniu oprawy musi być podany rok produkcji.
Oprawa oświetleniowa stanowiąca integralną część znaku oświetlanego umieszczana jest przed licem znaku i musi
być sztywno i trwale związana z tarczą znaku.
5.13. Tabliczka znamionowa znaku
KaŜdy wykonany znak drogowy oraz kaŜda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę znamionową z:
a) nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umoŜliwiającym identyfikację wytwórcy lub dostawcy,
b) datą produkcji,
c) oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku,
d) datą ustawienia znaku.
Zaleca się, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierała równieŜ miesiąc i rok wymaganego
przeglądu technicznego.
Napisy na tabliczce znamionowej muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny w normalnych
warunkach przez cały okres uŜytkowania znaku.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych
Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”.
Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, InŜynier moŜe zwolnić go z
potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót.
6.3. Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
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Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z deklaracją zgodności wydaną przez
producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami tablicy 6.
Tablica 6. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów
dostarczonych przez producentów
Lp.
Rodzaj badania
Liczba badań
Opis badań
Ocena wyników
badań
1
Sprawdzenie
od 5 do 10 badań z Powierzchnię zbadać
powierzchni
wybra- nych
nieuzbrojonym okiem. Do ew.
losowo elementów sprawdzenia głębokości wad uŜyć
Wyniki badań
w kaŜdej dostardostępnych narzędzi (np. liniałów z powinny być
czonej partii
czujnikiem, suwmiarek,
zgodne z
mikrometrów itp.
wymaganiami
wyrobów liczą-cej Przeprowadzić
uniwersalnymi punktu 2
2
Sprawdzenie
do
1000 przyrządami pomiarowymi lub
wymiarów
elementów
sprawdzianami
(np.
liniałami,
przymiarami itp.)
W przypadkach budzących wątpliwości moŜna zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych
wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót naleŜy sprawdzać:
− zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość zamocowania
znaków),
− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5,
− prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
− poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3,
− poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów konstrukcji wsporczych:
− przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z kaŜdej strony) naleŜy dokładnie
oczyścić z zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów,
− oględziny złączy naleŜy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym uŜyciem lupy o powiększeniu od 2 do 4 razy; do
pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,
− w przypadkach wątpliwych moŜna zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości zmęczeniowej spoin, zgodnie z
PN-M-06515 [18],
− złącza o wadach większych niŜ dopuszczalne, określone w punkcie 5.5, powinny być naprawione powtórnym
spawaniem.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi są:
a) szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,
b) m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostałych.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór ostateczny
Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i
badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5.
8.3. Odbiór pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego naleŜy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− wykonanie fundamentów
− dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
− zamocowanie tarcz znaków drogowych,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
PN-B-06250
Beton zwykły
2.
PN-B-06251
Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne
3.
PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4.
PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
5.
PN-B-23010
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
6.
PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
7.
PN-E-06314
Elektryczne oprawy oświetlenia zewnętrznego
8.
PN-H-04651
Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności
korozyjnej środowiska
9.
PN-H-74219
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania
10.
PN-H-74220
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego
przeznaczenia
11.
PN-H-82200
Cynk
12.
PN-H-84018
Stal niskostopowa o podwyŜszonej wytrzymałości. Gatunki
13.
PN-H-84019
Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania
cieplnego. Gatunki
14.
PN-H-84020
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki
15.
PN-H-84023-07
Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
16.
PN-H-84030-02
Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki
17.
PN-H-93010
Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
18.
PN-H-93401
Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
19.
PN-M-06515
Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych
20.
PN-M-69011
Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i
wymagania
21.
PN-M-69420
Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
22.
PN-M-69430
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogólne wymagania i badania
23.
PN-M-69775
Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy
wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych
24.
PN-S-02205
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
25.
BN-89/1076-02
Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe
na konstrukcjach stalowych i Ŝeliwnych. Wymagania i badania
26.
BN-82/4131-03
Spawalnictwo. Pręty i elektrody ze stopów stellitowych i pręty z Ŝeliw
wysokochromowych do napawania
27.
BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty
28. 28.Załącznik do Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku - „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i
sygnałów drogowych oraz urządzeń ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 07.06.02
URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE
RUCH PIESZYCH

Opracowanie wykonano na zlecenie
Gminy Stawiszyn
Niniejsza specyfikacja techniczna została opracowana na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych i dotyczy:
„Przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 330P Nowy Kiączyn - Stawiszyn”

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z urządzeniami zabezpieczającymi ruch pieszych.
1.2. Zakres stosowania ST
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne naleŜy odczytywać i rozumieć w
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z urządzeniami
zabezpieczającymi ruch pieszych, do których naleŜą:
− ogrodzenia ochronne sztywne, jak barierki rurowe
Celem stosowania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych jest ochrona Ŝycia i zdrowia uczestników ruchu
drogowego, zarówno pieszych jak i kierowców oraz pasaŜerów pojazdów poprzez uniemoŜliwienie nagłego wtargnięcia na
jezdnię (torowisko tramwajowe, tory kolejowe) w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych powinny być zlokalizowane w szczególności:
− między jezdnią i chodnikiem połoŜonym bezpośrednio przy jezdni, gdy prędkość projektowa na drodze wynosi Vp > 80
km/h,
− na pasach dzielących w miejscach przewidywanego nieprzepisowego przekraczania jezdni,
− w miejscach o niedostatecznej widoczności, gdzie spodziewane jest przekraczanie jezdni,
− w rejonie wyjść ze szkół i terenów zabaw dzieci,
− w sąsiedztwie bezkolizyjnych przejść dla pieszych,
− na przystankach komunikacji zbiorowej usytuowanych między jezdniami o przeciwnych kierunkach jazdy (np. w
torowisku tramwajowym lub w węzłach dróg ekspresowych) .
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujące ruch pieszy od ruchu kołowego wykonane z
kształtowników stalowych, siatek na linkach naciągowych, ram z kształtowników wypełnionych siatką, szczeblinami lub
panelami z tworzyw sztucznych lub szkła zbrojonego.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu urządzeń zabezpieczających ruch pieszy, objętych niniejszą ST, są
słupki metalowe i elementy połączeniowe,
2.3. Słupki metalowe i elementy połączeniowe
2.3.1. Wymiary i najwaŜniejsze charakterystyki słupków
Słupki metalowe ogrodzeń moŜna wykonywać z ocynkowanych rur okrągłych i wyjątkowo z rur kwadratowych lub
prostokątnych, względnie z kształtowników: kątowników, ceowników (w tym: częściowo zamkniętych), teowników i
dwuteowników, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami InŜyniera.
Wymiary i najwaŜniejsze charakterystyki słupków moŜna przyjmować zgodnie z tablicami od 6 do 13.
Tablica 1. Rury stalowe okrągłe bez szwu walcowane na gorąco wg PN-H-74219 [11]
Średnica
Grubość
Masa 1 m rury
Dopuszczalne odchyłki, %
zewnętrzna
ścianki
kg/m
średnicy
grubości
zewnętrznej
ścianki
od 2,6 do 12,5
od 3,10 do 11,9
51,0
54,0
od 2,6 do 14,2
od 3,30 do 13,9
od 3,87 do 15,0
57,0
od 2,9 do 14,2
od 4,11 do 16,1
60,3
od 2,9 do 14,2
63,5
od 2,9 do 16,0
od 4,33 do 18,7
± 1,25
± 15
70,0
od 2,9 do 16,0
od 5,80 do 21,3
od 5,24 do 27,7
76,1
od 2,9 do 20,0
82,5
od 3,2 do 20,0
od 6,26 do 30,8
od 3,2 do 34,0
od 6,76 do 34,0
88,9
od 8,70 do 40,2
101,6
od 3,6 do 20,0
Tablica 2. Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220 [12]
Średnica
Grubość
Masa
Dopuszczalne odchyłki, %
zewnętrzna
ścianki
1 m rury
Średnica
Grubość
mm
mm
kg/m
zewnętrzna
ścianki
51,0
od 2,9 do 5,6
od 3,44 do 6,27
54,0
od 2,9 do 8,0
od 3,65 do 9,04
57,0
od 2,9 do 10,0
od 3,87 do 11,60
± 1,0
± 15
60,3
od 7,1 do 10,0
od 9,34 do 12,40
63,5
od 7,1 do 10,0
od 9,90 do 13,20
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Tablica 3. Kątowniki równoramienne wg PN-H-93401 [21]
Wymiary
Grubość
Masa 1 m
Dopuszczalne odchyłki mm
ramion
ramienia
kątownika
długości ramienia
grubości ramion
mm
mm
kg/m
od 4 do 5
od 4 do 5
od 4 do 6
od 5 do 8
od 6 do 9
od 5 do 9
od 6 do 10
od 6 do 11
od 8 do 12

40 x 40
45 x 45
50 x 50
60 x 60
65 x 65
75 x 75
80 x 80
90 x 90
100 x 100

od 2,42 do 2,97
od 2,74 do 3,38
od 3,06 do 4,47
od 4,57 do 7,09
od 5,91 do 8,62
od 5,76 do 10,00
od 7,34 do 11,90
od 8,30 do 14,70
od 12,20 do 17,80

±1

± 0,4

± 1,5

± 0,5

_____________
±2

____________
± 0,6

Tablica 4. Kątowniki nierównoramienne wg PN-81/H-93402 [22]
Wymiary
Grubość
Masa 1 m
Dopuszczalne odchyłki mm
ramion
ramienia
kątownika
długości ramienia
grubości ramion
mm
mm
kg/m
od 4 do 5
od 5 do 6
od 5 do 8
7
od 5 do 8
6
od 6 do 8
10
8
8
od 7 do 10

45x30
60x40
65x50
70x50
75x50
80x40
80x60
80x65
90x60
100x50
100x65

±1
± 1,5; ± 1,0

od 2,24 do 2,76
od 3,76 do 4,46
od 4,35 do 6,75
6,24
od 4,75 do 7,39
5,41
od 6,37 do 8,34
10,7
8,96
8,99
od 8,77 do 12,3

± 1,5
± 1,5; ± 1,0

100
120
140

50
55
60

6
7
7

Dopuszczalne odchyłki mm
stopki

środnika

± 1,5

grubości

± 1,5

+0,3; -0,5
+ 0,4
- 0,75

10,60
13,40
16,00

Tablica 6. Teowniki walcowane wg PN-H-93406 [24]
OznaWymiary - mm
czenie
wysokość
szerokość
grubość
środnika
stopki
środnika
T 40x40
40
40
5
T 50x50
50
50
6
T 60x60
60
60
7
T 80x80
80
80
9
T100x 100
100
100
11

+ 0,4; - 0,7

± 1,5

Tablica 5. Ceowniki walcowane wg PN-H-93403 [23]
Wymiary - mm
Masa
Ozna- wysokość szerokość
grubość
1m
czenie
środnika
stopki
środnika
ceownika
kg/m
[ 40
40
20
5
4,75
[ 45
45
38
5
5,03
[ 50
50
38
5
5,59
[ 65
65
42
5,5
7,09
[ 80
80
45
6
8,64
[100
[120
[140

+ 0,3; - 0,5

± 2,0

Masa 1 m
teownika
kg/m
2,96
4,44
6,23
10,70
16,40

Tablica 7. Dwuteowniki walcowane wg PN-H-93407 [25]
OznaWymiary - mm
Masa 1 m
czenie
wysokość
szerokość
grubość
dwuteowśrodnika
stopki
środnika
nika, kg/m
I 80
80
42
3,9
5,94
I 100
100
50
4,5
8,34
I 120
120
58
5,1
11,10
I 140
140
66
5,75
14,30

87

± 2,0

+0,4; -1,0

Dopuszczalne odchyłki mm
środnika
stopki
grubości
±1

±1

± 0,5

± 1,5

± 1,5

± 0,75

Dopuszczalne odchyłki mm
środnika
stopki
grubości

±2

± 1,5

± 0,5

2.3.2. Wymagania dla rur
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [11], PN-H-74220 [12] lub innej zaakceptowanej przez
InŜyniera.
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zawalcowań i
naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w
granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.
PoŜądane jest, aby rury były dostarczane o:
− długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniami; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm,
− długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniŜej
3 m z naddatkiem 5 mm na
kaŜde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych.
Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 1,5 mm na 1 m
długości rury.
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H84023-07 [17], PN-H-84018 [14], PN-H-84019 [15], PN-H-84030-02 [18] lub inne normy.
Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf wg PN-H-82200 [13].
2.3.3. Wymagania dla kształtowników
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010 [20]. Powierzchnia kształtownika powinna być
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne łuski, pęknięcia, zawalcowania
i naderwania.
Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, Ŝe obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne
wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie moŜe zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę
wymiarową dla kształtownika.
Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłuŜnej kształtownika. Powierzchnia końców
kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych nie
uzbrojonym okiem.
Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne według PN-H-84020 [16] tablica 8 lub innej uzgodnionej stali i normy pomiędzy zgłaszającym zamówienie i wytwórcą.
Tablica 8. Podstawowe własności kształtowników wg PN-H-84020 [16]
Granica plastyczności, MPa, minimum dla
Wytrzymałość na rozciąganie, MPa,
wyrobów o grubości lub średnicy
dla wyrobów o grubości lub średnicy
Stal
do
od 40
od 63
od 80 od 100
od 150
do
od 100
40 mm
do 63
do 80 do 100 do 150
do 200
100mm
do 200
St3W
225
215
205
205
195
185
od 360
od 340
do 490
do 490
St4W
265
255
245
235
225
215
od 420
od 400
do 550
do 550
Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach z tym, Ŝe kształtowniki o masie do 25 kg/m dostarcza się tylko
w wiązkach.
2.3.4. Wymagania dla elementów połączeniowych do mocowania elementów barier
Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy połączeniowe przewidziane do mocowania między sobą barier i
płotków jak: śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych
karbów.
Własności mechaniczne elementów połączeniowych powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-82054 [36], PN-M82054-03 [37] lub innej normy uzgodnionej.
Dostawa moŜe być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach w zaleŜności od
wielkości i masy wyrobów.
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów
działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem.
Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić w warunkach uŜytkowania:
a) umiarkowanych - 8 µm,
b) cięŜkich
- 12 µm,
zgodnie z określeniem agresywności korozyjnej środowisk według PN-H-04651 [2].
2.3.5. Wymagania dla drutu spawalniczego
Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub InŜynier przewidują wykonanie spawanych połączeń elementów
ogrodzenia, to drut spawalniczy powinien spełniać wymagania PN-M-69420 [31], odpowiednio dla spawania gazowego
acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego przez InŜyniera.
Średnica drutu powinna wynosić połowę grubości elementów łączonych lub
od 6 do 8 mm, gdy
elementy łączone są grubsze niŜ 15 mm.
Powierzchnia drutu powinna być czysta i gładka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarów.
Wytrzymałość drutów na rozciąganie powinna wynosić:
średnica drutu - mm
wytrzymałość na rozciąganie
od 1,2 do 1,6
od 750 do 1200 MPa
od 2,0 do 3,0
od 550 do 1000 MPa
powyŜej 3,0
od 450 do 900 MPa.
Druty mogą być dostarczane w kręgach, na szpulach lub w pakietach. Kręgi drutów powinny składać się z jednego
odcinka drutu, a zwoje nie powinny być splątane. Łączna maksymalna masa pakowanych drutów i prętów nie powinna
przekraczać 50 kg netto.
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Druty i pręty powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach, wolnych od czynników wywołujących
korozję.
2.3.6. Wymagania dla powłok metalizacyjnych cynkowych
W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona być z
cynku o czystości nie mniejszej niŜ 99,5% i odpowiadać wymaganiom BN-89/1076-02 [44]. Minimalna grubość powłoki
cynkowej powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 14.
Tablica 14. Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej naraŜonej na działanie
korozji atmosferycznej wg BN-89/1076-02 [44]
Agresywność korozyjna atmosfery
Minimalna grubość powłoki, µm,
przy wymaganej trwałości w latach
wg PN-H-04651 [2]
10
20
Umiarkowana
120
160
CięŜka
160 M
200 M
M - powłoka pokryta dwoma lub większą liczbą warstw powłoki malarskiej
Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie moŜe ona wykazywać widocznych wad jak
rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoŜa.
2.4. Beton i jego składniki
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie
powinno być skonstruowane w sposób umoŜliwiający łatwy jego montaŜ i demontaŜ. Przed wypełnieniem masą betonową,
deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z masy betonowej, moŜliwość zniekształceń lub
odchyleń w betonowanej konstrukcji.
Klasa betonu - jeśli w dokumentacji projektowej lub ST nie określono inaczej, powinna być B 15 lub B 20. Beton
powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [3]. Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki.
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy co najmniej „32,5”, odpowiadającym
wymaganiom PN-B-19701 [8]. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z postanowieniami BN-88/B6731-08 [46].
Kruszywo do betonu (piasek, Ŝwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywa łamanego i
otoczaków) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5].
Woda powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [10]. Bez badań laboratoryjnych moŜna
stosować wodę pitną.
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewidują to dokumentacja projektowa, ST lub
wskazania InŜyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być
dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [3]. Domieszki powinny odpowiadać PN-B-23010 [9].
Pręty zbrojenia mogą być stosowane, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa lub ST. Pręty zbrojenia powinny
odpowiadać PN-B-06251 [4]. Właściwości mechaniczne stali uŜywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadać PN-B03264 [1].
2.5. Prefabrykaty betonowe (Ŝelbetowe) do zapór z kwietników
Dla ustawienia zapór z kwietników betonowych uŜywa się tylko gotowych elementów odpowiadających ofercie
producentów, zaakceptowanych przez InŜyniera.
Wygrodzenia izolujące ruch pieszych od ruchu lokalnego w obrębie hoteli, gmachów uŜyteczności publicznej,
dworców itp. składające się ze słupków (w kształcie stoŜków ściętych, walców itp.) betonowych (lub Ŝelbetowych) mogą być
połączone łańcuchami ogniwowymi wg norm: PN-M-84540 [38], PN-M-84541 [39], PN-M-84542 [40], PN-M-84543 [41].
Połączenia elementów betonowych mogą być łączone innymi łańcuchami, zgodnie z dokumentacją projektową lub
ST.
2.6. Materiały do malowania powłok malarskich
Do malowania urządzeń ze stali, Ŝeliwa lub metali nieŜelaznych naleŜy uŜywać materiały zgodne z PN-B-10285 [6]
(tab. 18) lub stosownie do ustaleń ST, bądź wskazań InŜyniera.

Tablica 18. Sposoby malowania zewnątrz budynków (wyciąg z tab. 2 PN-B-10285[6])
Lp. Rodzaj podłoŜa
Rodzaj
Rodzaj powłoki
Zastosowanie
podkładu
malarskiej
4
Stal
farba
olejna a) dwuwarstwowa z farby elementy
ślusarskominiowa 60% lub
albo
kowalskie pełne i aŜurowe
ftalowa miniowa b) jak
w
a)
i (poręcze,
kraty,
60%
jednowarstwowa
z ogrodzenie, bramy itp.)
lakieru
olejnego
schnącego
na
powietrzu, rodzaju III
5
śeliwo
dwuwarstwowa
z
budowa latarni ulicznych,
i metale
bez podkładu
farby
słupki ogrodzeniowe itp.
nieŜelazne
oraz elementy z metali
nieŜelaznych
Nie dopuszcza się stosowania wyrobów lakierowanych o nieznanym pochodzeniu, nie mających uzgodnionych
wymagań oraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm. W przypadku, gdy barwa i połysk odgrywają
istotną rolę, a nie są ujęte w normach, powinny być ustalone odpowiednie wzorce w porozumieniu z dostawcą.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych
Wykonawca przystępujący do wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych powinien wykazać się
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
− szpadli, drągów stalowych, wyciągarek do napinania linek i siatek, młotków, kluczy do montaŜu elementów panelowych
itp.
− środków transportu materiałów,
− ewentualnych wiertnic do wykonania dołów pod słupki w gruncie zwięzłym (lecz nie w terenach uzbrojonych w centrach
miast),
− ewentualnych młotów (bab), wibromłotów do wbijania lub wwibrowania słupków w grunt,
− przewoźnych zbiorników do wody,
− betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,
− koparek kołowych (np. 0,15 m3) lub koparek gąsiennicowych (np. 0,25 m3),
− sprzętu spawalniczego itp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Rury stalowe na słupki, przeciągi, pochwyty przewozić moŜna dowolnymi środkami transportu. W przypadku
załadowania na środek transportu więcej niŜ jednej partii rur naleŜy je zabezpieczyć przed pomieszaniem.
Kształtowniki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu luzem lub w wiązkach. W przypadku ładowania
na środek transportu więcej niŜ jednej partii wyrobów naleŜy je zabezpieczyć przed pomieszaniem. Przy transporcie
przedmiotów metalizowanych zalecana jest ostroŜność ze względu na podatność powłok na uszkodzenia mechaniczne,
występujące przy uderzeniach.
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone przed
przemieszczaniem się np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej.
Cement naleŜy przewozić zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [46], zaś mieszankę betonową wg PN-B06251 [4].
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych
W zaleŜności od wielkości robót Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜyniera zakres robót wykonywanych
bezpośrednio na placu budowy oraz robót przygotowawczych na zapleczu.
Przed wykonywaniem robót naleŜy wytyczyć lokalizację barier, płotków i innych urządzeń liniowych
zabezpieczających ruch pieszych na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub zaleceń InŜyniera.
Do podstawowych czynności objętych niniejszą ST przy wykonywaniu ww. robót naleŜą:
− wykonanie dołów pod słupki,
− wykonanie fundamentów betonowych pod słupki,
− ustawienie słupków,
5.3. Wykonanie dołów pod słupki
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co
najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość od 0,8 do 1,2 m.
5.4. Ustawienie słupków wraz z wykonaniem fundamentów betonowych pod słupki
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie ułoŜonym w
dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na zapleczu i dostarczane do miejsca budowy urządzenia
zabezpieczającego ruch pieszych. Po uzyskaniu akceptacji InŜyniera, słupki betonowe mogą być obłoŜone kamieniami lub
gruzem i przysypane ziemią.
Słupek naleŜy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą wymaganiom
punktu 2.9. Do czasu stwardnienia betonu słupek naleŜy podeprzeć.
Fundament betonowy wykonany „na mokro”, w którym osadzono słupek, moŜna wykorzystywać do dalszych prac
(np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania
fundamentu jest niŜsza od 10oC - po 14 dniach.
5.5. Ustawienie słupków
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii urządzenia
zabezpieczającego ruch pieszych, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny
mieć zaspawany górny otwór rury.
Słupki końcowe, naroŜne oraz stojące na załamaniach wygrodzenia o kącie większym od 15o naleŜy zabezpieczyć
przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuŜ biegu ogrodzenia pod kątem około 30 do
45o.
Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek usztywniających przez
posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków metalowych. Słupki końcowe lub naroŜne powinny być
dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki (np. przez przymocowanie do nich pręta stalowego).
5.6. Słupki wbijane lub wwibrowywane bezpośrednio w grunt
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST ustali bezpośrednie wbijanie lub wwibrowywanie słupków w grunt, to
Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜyniera:
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− sposób wykonania, zapewniający zachowanie osi słupka w pionie i nie powodujący odkształceń lub uszkodzeń słupka,
− rodzaj sprzętu (i jego charakterystykę techniczną), dotyczący np. młotów (bab) ręcznych podnoszonych bezpośrednio
(lub przy uŜyciu urządzeń pomocniczych) przez robotników, młotów mechanicznych z wciągarką ręczną lub napędem
spalinowym, wibromłotów pogrąŜających słupki w gruncie poprzez wibrację i działanie udarowe
przy zachowaniu wymagań ustawienia słupków podanych w p. 5.5 z anulowaniem postanowień dotyczących wykonania
dołów i fundamentów podanych w punktach 5.3 i 5.4.
5.10. Wykonanie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych w formie poręczy
Poręcze oddzielające ruch pieszy od kołowego winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową lub ST.
W przypadku braku szczegółowych wskazań, za zgodą InŜyniera moŜna stosować poręcze zgodne z [47], [49] lub
KB8-3.3(5)[48] typ P1 z płaskownika 50x10 mm (szczebliny, przeciągi) i 80x12 mm (pochwyt, słupki); typ 2A z pochwytem
z ceownika 80E, słupkami z dwuteownika 80 oraz przeciągami z rur φ 32x3; typ 2B jak typ 2A lecz z przeciągami z
kątownika 45x45x5 mm; typ 3A z pochwytem z ceownika 80E, słupkami z dwuteownika 80 oraz przeciągami z rur φ 32x3
oraz typ 3B jak wyŜej lecz z przeciągami z kątownika 45x45x5 mm. Długość segmentów: dla poręczy ze szczeblinami 1,0 m
dla pozostałych 2,0 m. Wysokość poręczy wynosi 1,0 m. Poręcze powinny odpowiadać wymaganiom [53].
Rozstaw dylatacji poręczy powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub ST.
Maksymalną długość poręczy nie dylatowanych określa się na 50 m pod warunkiem zgody InŜyniera.
5.11. Wykonanie spawanych złącz elementów urządzeń zabezpieczających ruch
pieszych
Złącza spawane elementów urządzeń zabezpieczających ruch pieszych powinny odpowiadać wymaganiom PN-M69011 [12].
Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów spoin nie powinny
przekraczać ± 0,5 mm dla grubości spoiny do 6 mm i ± 1,0 mm dla spoiny powyŜej 6 mm.
Odstęp, w złączach zakładkowych i nadkładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie płaszczyznami nie
powinien być większy niŜ 1 mm.
Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niŜ podane w tablicy 19. InŜynier moŜe dopuścić wady większe
niŜ podane w tablicy 19 jeśli uzna, Ŝe nie mają one zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne urządzeń
zabezpieczających ruch pieszych.
Tablica 19. Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych według PN-M-69775 [32]
Rodzaj wady
Dopuszczalny wymiar wady w mm
Brak przetopu
2,0
Podtopienie lica
1,5
Porowatość
3,0
Krater
1,5
Wklęśnięcie lica
1,5
Uszkodzenie mechaniczne
1,0
RóŜnica wysokości sąsiednich wgłębień
i wypukłości lica
3,0
5.13. Malowanie metalowych urządzeń zabezpieczających ruch pieszych
Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w dni pogodne, przy zalecanej
temperaturze powietrza od 15 do 20oC; nie naleŜy malować pędzlem lub wałkiem w temperaturze poniŜej +5oC, jak równieŜ
malować metodą natryskową w temperaturze poniŜej +15oC oraz podczas występującej mgły i rosy.
NaleŜy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu urządzeń:
− z powierzchni stali naleŜy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz, rdzę, zgorzelinę, ewentualnie starą
łuszczącą się farbę i inne zabrudzenia zmniejszające przyczepność farby do podłoŜa; poprzez zmywanie, usuwanie przy
uŜyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiałów ściernych, piaskowania, odpalania, ługowania lub
przy zastosowaniu innych środków, zgodnie z wymaganiami PN-ISO-8501-1 [42] i PN-H-97052 [27],
− przed malowaniem naleŜy wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą kitów lub szpachlówek ogólnego
stosowania, a następnie - wygładzić i zeszlifować podłoŜe pod farbę,
− do malowania moŜna stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do uŜytku zewnętrznego, dobrej jakości, z
nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako:
a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.)
oraz
c) rozcieńczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby,
− farbę dłuŜej przechowywaną naleŜy przygotować do malowania przez usunięcie „koŜucha” (zestalonej substancji
błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne wymieszanie (połączenie lŜejszych i cięŜszych składników farby),
rozcieńczenie zbyt zgęstniałej farby, ewentualne przecedzenie (usunięcie nierozmieszanych resztek osadu i innych
zanieczyszczeń),
− malowanie moŜna przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ewentualnie metodą natryskową (pistoletami
elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.),
− z zasady malowanie naleŜy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą nawierzchniową, przy czym kaŜdą
następną warstwę moŜna nałoŜyć po całkowitym wyschnięciu farby poprzedniej.
Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053 [28].
Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określają ST lub InŜynier na wniosek
Wykonawcy.
NaleŜy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka metalowego z betonem fundamentu,
ze względu na najszybsze niszczenie się farby w tych miejscach i pojawianie się rdzawych zacieków sygnalizujących korozje
słupka.
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Zaleca się stosowanie farb moŜliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska, z niską zawartością
m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do
akceptacji InŜyniera badania na zawartość szkodliwych składników (np. trującego toluenu jako rozpuszczalnika).
Wykonawca nie dopuści do skaŜenia farbami wód powierzchniowych
i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki
poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz z samej farby, naleŜy usuwać do izolowanych zbiorników, w
celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości (atesty)
oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki InŜynierowi w celu
akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 2.3.
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenia o
jakości (atesty) naleŜą:
− rury i kształtowniki,
− drut spawalniczy,
− elementy betonowe i Ŝelbetowe.
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca naleŜą materiały do wykonania
fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek
Wykonawcy, InŜynier moŜe zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót.
6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 20.
Tablica 20. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów
dostarczonych przez producentów
Lp.
Rodzaj badania
Liczba badań
Opis badań
Ocena wyników
badań
1
Sprawdzenie
od 5 do 10 badań z Powierzchnię zbadać
powierzchni
wybra- nych
nieuzbrojonym okiem. Do ew.
losowo elementów sprawdzenia głębokości wad uŜyć
Wyniki badań
w kaŜdej dostardostępnych narzędzi (np. liniałów z powinny być
czonej partii
czujnikiem, suwmiarek,
zgodne z
mikrometrów itp.
wymaganiami
wyrobów liczą-cej
punktu 2.3.
2
Sprawdzenie
do
1000 Przeprowadzić
uniwersalnymi
wymiarów
elementów
przyrządami pomiarowymi lub
sprawdzianami
W przypadkach budzących wątpliwości moŜna zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych
wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punktach od 2.3 do 2.11.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych naleŜy zbadać:
a) zgodność wykonania urządzeń z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktami od 2.3 do 2.11,
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.3,
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.4,
e) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.5 i 5.6,
f) prawidłowość wykonania siatki zabezpieczającej zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8.
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów urządzeń:
a) przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z kaŜdej strony) naleŜy dokładnie
oczyścić z ŜuŜla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i
pomiarów,
b) oględziny złączy naleŜy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym uŜyciem lupy o powiększeniu od 2 do 4 razy; do
pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,
c) w przypadkach wątpliwych moŜna zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości zmęczeniowej spoin, zgodnie z
PN-M-06515 [29],
d) złącza o wadach większych niŜ dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym spawaniem.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych (barierek) jest m (metr). Obmiar polega na
określeniu rzeczywistej długości urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych.
Jednostką obmiarową przy zaporach z kwietników betonowych jest szt. (sztuka).
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostek obmiarowych
Cena 1 m wykonania ogrodzeń ochronnych sztywnych obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji barier oraz materiałów pomocniczych,
− dostarczenie na plac budowy składników oraz przygotowanie masy betonowej w przypadkach jej uŜycia,
− zainstalowanie urządzeń bezpieczeństwa w sposób zapewniający stabilność,
− doprowadzenie terenu wokół wykonanych urządzeń do stanu przewidzianego w dokumentacji projektowej lub według
zaleceń InŜyniera,
− przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-03264
Konstrukcje Ŝelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
2. PN-H-04651
Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk
3. PN-B-06250
Beton zwykły
4. PN-B-06251
Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne
5. PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-10285
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach bezwodnych
7. PN-B-13051
Szkło płaskie zbrojone
8. PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
9. PN-B-23010
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
10. PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
11. PN-H-74219
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania
12. PN-H-74220
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia
13. PN-H-82200
Cynk
14. PN-H-84018
Stal niskostopowa o podwyŜszonej wytrzymałości. Gatunki
15. PN-H-84019
Stal węglowa konstrukcyjna wyŜszej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki
16. PN-H-84020
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki
17. PN-H-84023-07
Stal określonego zastosowania. Stal na rury
18. PN-H-84030-02
Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki
19. PN-H-93010
Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
20. PN-H-93200-02
Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Walcówka i pręty ogólnego
zastosowania. Wymiary
21. PN-H-93401
Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
22. PN-H-93402
Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco
23. PN-H-93403
Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
24. PN-H-93406
Stal. Teowniki walcowane na gorąco
25. PN-H-93407
Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco
26. PN-H-97051
Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Ŝeliwa do malowania.
Ogólne wytyczne
27. PN-H-97052
Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i Ŝeliwa do malowania
28. PN-H-97053
Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
29. PN-M-06515
Dźwignice. Ogólne zasady projektowania ustrojów nośnych
30. PN-M-69011
Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania
31. PN-M-69420
Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
32. PN-M-69775
Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie
oględzin zewnętrznych
33. PN-M-80026
Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia
34. PN-M-80201
Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania
35. PN-M-80202
Liny stalowe 1 x 7
36. PN-M-82054
Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Ogólne wymagania i badania
37. PN-M-82054-03
Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Właściwości mechaniczne śrub i wkrętów
38. PN-M-84540
Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach krótkich
39. PN-M-84541
Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach średnich
40. PN-M-84542
Łańcuchy techniczne ogniwowe. Wymagania i badania
41. PN-M-84543
Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach długich
42. PN-ISO-8501-1
Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoŜy stalowych oraz podłoŜy
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałoŜonych powłok
43. BN-73/0658-01
Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary
44. BN-89/1076-02
Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i Ŝeliwnych. Wymagania i badania
45 BN-83/5032-02
Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe
46 BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie.
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10.2. Inne dokumenty
47. Poręcze mostowe - Ministerstwo Komunikacji, Centralne Biuro Studiów i Projektów Dróg i Mostów Transprojekt Warszawa, 1976.
48. Katalog budownictwa, Karta KB 8-3.3 (5), listopad 1965.
49. Leszek Mikołajków, „Urządzenia bezpieczeństwa ruchu na obiektach mostowych”. Wydawnictwa Komunikacji i
Łączności, Warszawa 1988.
50. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I - Zasady stosowania znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
Zał. nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz.
120).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 09.01.01
PLANTOWANIE POBOCZY
Opracowanie wykonano na zlecenie
Gminy Stawiszyn
Niniejsza specyfikacja techniczna została opracowana na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych i dotyczy:
„Przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 330P Nowy Kiączyn - Stawiszyn”

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z plantowaniem poboczy.
1.2. Zakres stosowania ST
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne naleŜy odczytywać i rozumieć
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- profilowaniem skap poboczy z gruntu z koryta drogi oraz plantowaniem terenu będącego w bezpośredniej bliskości do
wykonywanych prac.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Niniejsza specyfikacja dotyczy robót związanych z wykorzystaniem gruntu dowiezionego.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleŜności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:
− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczających 2 m wysokości,
− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moŜe być zagruzowana, przerośnięta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania poboczy powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego
sprzętu:
- sprzęt pozwalający na rozplantowanie przywiezionego gruntu wg. moŜliwości Wykonawcy
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
− m2 (metr kwadratowy) wykonania plantowania poboczy
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 09.01.03
KOSZENIE TRAWY I NISZCZENIE CHWASTÓW
NA POBOCZACH, SKARPACH I ROWACH

Opracowanie wykonano na zlecenie
Gminy Stawiszyn
Niniejsza specyfikacja techniczna została opracowana na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych i dotyczy:
„Przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 330P Nowy Kiączyn - Stawiszyn”

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z koszeniem trawy i niszczeniem chwastów w pasie drogowym.
1.2. Zakres stosowania ST
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne naleŜy odczytywać i rozumieć
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- robotami przygotowawczymi,
- koszeniem traw i chwastów w pasie drogowym kosiarkami ,
- wycięciem trawy w miejscach niedostępnych,
- chemiczną walką z chwastami i samosiewami.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Standard utrzymania drogi - zespół wymagań określający poziom bieŜącego utrzymania drogi i jej wyposaŜenia w
zaleŜności od funkcji i obciąŜenia ruchem.
1.4.2. Jednoroczne samosiewy - rośliny rozmnoŜone samoczynnie z nasion drzew i krzewów w miejscach niepoŜądanych.
1.4.3. Chwasty - rośliny niepoŜądane, występujące wśród upraw roślin (w tym wypadku - traw), hamujące ich rozwój i
jakość.
1.4.4. Środki chwastobójcze - chemiczne środki (herbicydy) do niszczenia chwastów w róŜnych uprawach, w tym wypadku
w trawnikach.
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Środki chwastobójcze (herbicydy)
Do selektywnego lub całkowitego hamowania rozwoju lub niszczenia chwastów, naleŜy stosować środki
chwastobójcze (herbicydy) aktualnie dostępne na rynku, odpowiadające:
a) polskim normom, np. BN-75/6054-02 [2], BN-76/6054-04 [3], BN-87/6054-06 [4], BN-79/6054-08 [5], BN-79/6054-09
[6], BN-79/6054-10 [7],
b) aprobatom technicznym, wydanym przez uprawnione jednostki.
Przechowywanie środków chwastobójczych powinno być zgodne z PN-C-04657 [1].
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do koszenia trawy i niszczenia chwastów
Wykonawca przystępujący do koszenia trawy i niszczenia chwastów powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu:
a) kosiarek
- kosiarki trawnikowej spalinowej, do koszenia na mniejszych powierzchniach eksponowanych, takich jak: wysepki,
parkingi, szczególnie przy drogach o standardzie utrzymania I oraz zieleń osiedlową,
- kosiarki doczepnej do ciągników, do koszenia duŜych powierzchni, jak: pasy dzielące, pobocza lub pasy drogowe
poza koroną drogi,
- kosiarki wysięgnikowej, doczepnej do ciągnika, do koszenia na skarpach i przeciwskarpach,
- kosiarki Ŝyłkowej, spalinowej lub elektrycznej, do koszenia w miejscach niedostępnych, takich jak: pod barierami,
przy ogrodzeniach, znakach, pachołkach oraz innych urządzeniach drogowych,
b) opryskiwaczy
- opryskiwacza plecakowego, do oprysków mniejszych powierzchni i terenów niedostępnych,
- opryskiwacza ciągnikowego, do oprysków duŜych powierzchni.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Środki transportu
Do przewozu środków chwastobójczych, skoszonej trawy, chwastów i zanieczyszczeń moŜna uŜyć dowolnego
sprzętu transportowego.
Przy transporcie herbicydów naleŜy stosować się do wymagań PN-C-04657 [1].
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze Wykonawca wykonuje przed rozpoczęciem koszenia, najlepiej wczesną wiosną.
Do robót tych zalicza się:
- wybranie z trawy kamieni, gruzu, puszek metalowych lub innych zanieczyszczeń,
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wygrabienie liści, które spadły z drzew,
rozgarnięcie kretowisk,
wywóz zebranych zanieczyszczeń na wysypisko publiczne lub składowiska własne, po uzgodnieniu miejsca wywozu z
InŜynierem.
5.3. Koszenie traw i chwastów
Koszenie traw i chwastów na pasach drogowych powinno być wykonywane dwukrotnie, pierwsze w okresie
wiosennym, drugie - letnim. Rozpoczęcie i zakończenie pierwszego koszenia traw i chwastów powinno być wykonane w
takim okresie, aby nie dopuścić do wysypu nasion chwastów w wyniku ich przekwitnięcia. Najbardziej miarodajnym
okresem pierwszego koszenia traw jest okres drugiej połowy maja, przy czym termin rozpoczęcia koszenia powinien być
uzgodniony z InŜynierem. Drugie koszenie traw i chwastów powinno być wykonane w terminie do końca sierpnia, w
zaleŜności od takich czynników, jak:
- charakteru drogi,
- standardu utrzymania danej drogi,
- natęŜenia ruchu,
- występowania obszarów zabudowanych,
- występowania parkingów,
- istnienia pomników przyrody, itp.
InŜynier moŜe zwiększyć częstotliwość koszenia traw na pasach drogowych lub określonych fragmentach drogi.
W pierwszej kolejności powinny być koszone trawy i chwasty na koronie drogi, a w szczególności występujące na:
- pasach dzielących,
- wysepkach i trawnikach,
- poboczach,
- pod barierami,
oraz w miejscach mających zasadniczy wpływ na wizualny wygląd drogi.
W drugiej kolejności powinny być koszone skarpy i przeciwskarpy rowów.
Kolejność koszenia Wykonawca powinien uzgodnić z InŜynierem.
Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niŜ 5 cm.
W wyjątkowych przypadkach, zwłaszcza na drogach o małym ruchu i przy ekonomicznej konieczności
zmniejszenia ilości robót utrzymaniowych, InŜynier moŜe dopuścić koszenie traw i chwastów w granicach pasa drogowego,
po osiągnięciu przez rośliny wysokości 30 cm i przy pozostawieniu największej wysokości roślin po skoszeniu 10 cm.
NaleŜy zwracać uwagę, aby trawa i chwasty nie powodowały ograniczeń widoczności i nie zasłaniały urządzeń drogowych
(np. barier, znaków) co moŜe stworzyć zagroŜenia dla ruchu drogowego lub utrudnić droŜność rowów odwadniających.
5.4. Wycięcie traw w miejscach niedostępnych
Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych wykonuje się kosiarkami
Ŝyłkowymi równolegle z głównym koszeniem. Dopuszcza się koszenie w tych miejscach traw, chwastów i jednorocznych
samosiewów kosą.
5.5. Usunięcie skoszonej trawy i chwastów
PoniewaŜ trawy rosnące w pasie drogowym, zwłaszcza wzdłuŜ dróg o ruchu większym od 5000 poj./dobę,
zawierają szkodliwe substancje (głównie ołów), zawarte w spalinach samochodowych i spływach deszczowych z jezdni,
naleŜy:
- zabraniać wypasu bydła w pasie drogowym oraz uŜywania siana jako paszy dla bydła,
- skoszone trawy zgrabić, zebrać w stosy i spalić albo usunąć na wysypisko, względnie kompostować łącznie z „czystymi”
odpadkami roślinnymi przez kilka miesięcy przed ich uŜyciem do nawoŜenia przy robotach pielęgnacyjnych zieleni.
Sposób usunięcia wzgl. miejsce wywozu trawy i chwastów powinny być zaakceptowane przez InŜyniera.
5.6. Chemiczna walka z chwastami i samosiewami
Przy chemicznej walce z chwastami i samosiewami Wykonawca stosuje opryski:
- środkami chwastobójczymi selektywnymi, likwidującymi chwasty dwuliścienne z tym, Ŝe oprysk powinien być
wykonany w okresie intensywnego rozwoju roślin,
- środkami do całkowitego niszczenia roślin zielonych, przy czym oprysk naleŜy wykonywać w miarę potrzeby przez cały
okres wegetacji, od wiosny do jesieni.
Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z InŜynierem rodzaj stosowanych środków chemicznych, ilość i
dopuszczalne zuŜycie wraz z odpowiednimi tolerancjami. NaleŜy brać pod uwagę, Ŝe środki chemiczne są szkodliwe dla
zdrowia i środowiska, a ich nieumiejętne stosowanie moŜe powodować zagroŜenie zdrowia i Ŝycia ludzi oraz zwierząt.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót naleŜy przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności koszenia trawy i niszczenia
chwastów, zgodnie z wymaganiami pktu 5, w tym w szczególności:
- usunięcia wszystkich obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarek,
- dopilnowania terminu pierwszego koszenia traw i chwastów, aby nie nastąpił wysyp dojrzałych nasion chwastów,
- skontrolowania dopuszczalnej wysokości trawy po jej skoszeniu,
- usunięcia i zniszczenia skoszonej trawy i chwastów, zgodnie z wymaganiami,
- kontrolowania jakości i ilości środków chwastobójczych przy chemicznym niszczeniu chwastów.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową koszenia traw i niszczenia chwastów jest m2 (metr kwadratowy).
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST
i wymaganiami InŜyniera,
jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają roboty przygotowawcze.
8.3. Odbiór wykonanego koszenia
Odbioru koszenia zaleca się dokonać w następnym dniu po wykonaniu koszenia, ze względu na wizualne zanikanie
robót, szczególnie w okresie intensywnego wzrostu roślin.
Odbioru oprysków dokonuje się w momencie, gdy widać reakcję oprysku chemicznego na roślinach.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 koszenia obejmuje:
- ustalenie miejsc koszenia,
- roboty przygotowawcze (usunięcie obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarki),
- dostawę i pracę sprzętu do koszenia,
- koszenie traw, chwastów i samosiewów,
- wycięcie traw w miejscach niedostępnych,
- grabienie i spalenie lub wywóz skoszonej trawy i chwastów,
- odtransportowanie sprzętu,
- kontrolę i pomiary.
Cena 1 m2 chemicznej walki z chwastami i samosiewami obejmuje:
- ustalenie miejsc usuwania chwastów,
- dostawę materiałów i sprzętu,
- oprysk środkami chwastobójczymi lub środkami do całkowitego niszczenia roślin,
- odtransportowanie sprzętu,
- kontrolę i pomiary.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.
PN-C-04657:1999
Środki ochrony roślin. Pakowanie, przechowywanie i transport
2.
BN-75/6054-02
Herbicydy. Antyperz płynny 38
3.
BN-76/6054-04
Herbicydy. Aminopie P, MD
4.
BN-87/6054-06
Herbicydy. Gramoxone
5.
BN-79/6054-08
Herbicydy. Chwastox M
6.
BN-79/6054-09
Herbicydy. Chwastox Ł
7.
BN-79/6054-10
Herbicydy. Treflan EC-2.
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