STWiOR – przebudowa rejonu osiedla Norwida w Złotowie

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NR SST

TYTUŁ

D-M-00.00.00
D-01.01.01a
D-01.02.04
D-05.03.11
D-02.01.01
D-03.02.01
D-04.01.01
D-04.04.00
D-04.04.02

Wymagania ogólne
Odtworzenie trasy
Rozbiórka elementów dróg
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
Roboty ziemne
Kanalizacja deszczowa
Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Podbudowa z kruszyw, wymagania ogólne
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie
Krawęzniki betonowe
Obrzeże betonowe
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Warstwa wiążąca i z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT2 z 2010 r.
Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna
wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.
Ściek uliczny z betonowej kostki brukowej
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Humusowanie z obsianiem trawą
Regulacja pionowa urządzeń
Oznakowanie pionowe

D.08.01.01
D.08.03.01
D.04.03.01
D-04.08.01
D.05.03.5a
D.08.05.06a
D.05.03.23
D-06.01.01
D-03.02.01a
D-07.02.01

strona
2 – 10
11 – 13
14 – 17
18 – 21
22 – 33
34 – 42
43 – 46
47 – 53
54 – 56
57 – 64
65 – 71
72 – 76
77 – 90
91 – 109
110 – 118
119 – 124
125 – 128
129 – 131
132 – 143

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:
Grupy robót
45233220-7, Roboty, w, zakresie, budowy, nawierzchni, dróg
45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Klasy robót
45110000-1
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45230000-8
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
Kategorie robót
45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111213-4
Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45233000-9
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
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autostrad i dróg
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
D – M – 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1.WSTĘP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Specyfikacja TWiOR D-M-00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru
robót,które zostaną wykonane w ramach przebudowy rejonu osiedla Norwida w
Złotowie.
1.2.Zakres stosowania STWiOR
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania
szczegółowych specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.
1.3.Zakres robót objętych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla
robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych
asortymentów robót drogowych . W przypadku braku ogólnych specyfikacji technicznych dla
danego asortymentu robót, ustalenia dotyczą również dla STWiOR sporządzanych
indywidualnie.
1.4.Określenia podstawowe
Użyte w STWiOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym
przypadku następująco :
1.4.1.Budowla drogowa – obiekt budowlany,nie będący budynkiem,stanowiący całość
techniczno-użytkową[drogę] albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub
technologiczny[obiekt mostowy,korpus ziemny, węzeł].
1.4.2.Chodnik – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.3.Dziennik
budowy
–
dziennik,wydany
zgodnie
z
obowiązującymi
przepisami.stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.
1.4.4.Inspektor nadzoru – osoba wymieniona w umowie[wyznaczona przez
zamawiającego,o której wyznaczeniu poinformowany jest wykonawca],odpowiedzialna za
nadzorowanie robót
1.4.5.Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę,upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót
1.4.6.Konstrukcja chodnika – układ warstw chodnika wraz ze sposobem ich połączenia
1.4.7.Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
1.4.8.Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót,zgodnie z dokumentacją
projektowąi specyfikacjami technicznymi,zaakceptowane przez Zamawiającego.
1.4.9.Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy,leżący pod nawierzchnią
do głębokości przemarzania.
1.4.10.Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która
wskazuje lokalizację,charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.11.Kosztorys ofertowy – wykaz robót z podaniem ich ilości[przedmiarem]w kolejności
technologicznej ich wykonania.
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1.4.12.Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim
robót oraz inne Miejsca wymienione w umowie jako tworzące część terenu budowy.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót,bezpieczeństwo
wszelkich czynności na terenie budowy,metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową,SST i poleceniami Zamawiającego
1.5.1.Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz z kompletem dokumentacji.Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę
przekazanych mu dokumentów.
1.5.2.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawierać będzie 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 powykonawczej, którą Wykonawca
opracuje w ramach oferty.
Dokumentacja Projektowa zawiera:
a) Część opisową
b) Specyfikacje Techniczne
c) Część rysunkową
d) Część kosztorysową
1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiOR
Dokumentacja projektowa, STWiOR i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowią część umowy,a wymagania określone w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w Ogólnych Warunkach Umowy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego.
W przypadku rozbieżności,wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.Dane określone w
dokumentacji projektowej i w SST będą uważane 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 SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli,to takie materiały zostaną
zastąpione innymi,a elementy budowli rozebrane i wykonane ponowniw na koszt
Wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.Wykonawca dostarczy,zainstaluje i
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będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym:ogrodzenia,sygnały i
znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody
społeczności i innych.Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrębnej zapłacie
i przyjmuje się,że są one włączone w cenę ofertową.
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.
1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy,wymagany przez odpowiednie przepisy,na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały
świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały,
które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 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 przełożenia instalacji i
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o
zamiarze rozpoczęcia robót. o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
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dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego
1.5.9.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. Pojazdy i ładunki
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony
fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego.
1.5.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.Uznaje się, że wszelkie koszty związane
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają zapłacie i są uwzględnione w
cenie umownej.
1.5.11.Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia
Zakończenia przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla
drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
ostatecznego.Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych
i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować
Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2.MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do
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zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia. Zatwierdzenie partii materiałów z danego
źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają
zatwierdzenie.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły
spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę
wydobycia i selekcji.Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
3.SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i
ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
Zamawiającego, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.Wybrany sprzęt, po akceptacji
Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego 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 przewożonych
materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego,w terminie
przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Zamawiającego będą
usunięte z terenu budowy.Wykonawca będzie usuwać na bieżąco,na własny koszt,wszelkie
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zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,za ich zgodność z
dokumentacją projektową, wymagaganiami ST oraz poleceniami Zamawiającego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający,poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie,dokumentacji projektowej i w ST,a
także w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót,rozrzuty
normalniewystępujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,doświadczenia z
przeszłości,wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenie Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie
określonym przez Zamawiającego pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiągnąć założoną jakość robót.Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót
i jakości materiałów
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 Wycenionym Ślepym
Kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje wspólnie Zamawiający i Wykonawca w terminie uzgodnionym.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie
lub gdzieindziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót na swój koszt.
7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają
tego inaczej,objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni
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przekrój.Ilości,które mają być obmierzone wagowo,będą ważone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST,roboty podlegają następującym etapom
odbioru:
a/odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
b/odbiorowi częściowemu
c/odbiorowi ostatecznemu
d/odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonywanych robót,które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Oceny pod względem
jakości i ilości dokona Inwestor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary (m.in. obmiary geodezyjne), w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3.Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznymym robót.
8.4.Odbiór ostateczny 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 na piśmie.Odbiór ostateczny
robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez
Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.1.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i SST
8.4.1.Dokumenty do odbioru ostatecznego robót
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 :
a/dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
b/inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
W przypadku,gdy wg komisji,roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego oraz
jakościowo-ilościowego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego,komisja w porozumieniu z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
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Wszystkie zarządzone prze komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wgwzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót
uzupełniających wyznaczy komisja.
8.6.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 odbioru ostatecznego.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa,skalkulowana przez Wykonawcę za
jednostkę obmiarową dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu.Cena jednostkowa pozycji
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie,określone poniżej i w Dokumentacji Projektowej
Cena jednostkowa będzie obejmować :
- robociznę bezpośrednią
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na
teren budowy i z powrotem, montaż idemontaż na stanowisku pracy)
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa
budowy,pracowników nadzoru i laboratorium,koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,budowa dróg dojazdowych itp.),koszty
dotyczące oznakowania robót,wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy,opłaty
za dzierżawę placów i bocznic,ekspertyzy dotyczących wykonanych robót,ubezpieczenia
oraz koszty Zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym
Ślepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za
wykonanie robót objętych umową.
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. Roboty nieprzewidziane
Roboty nieprzewidziane są to roboty, które nie można było przewidzieć na etapie
projektowania oraz takie,które wyniknęły w trakcie realizacji robót.W cenie ofertowej należy
uwzględnić rezerwę na roboty nieprzewidziane stanowiącą uzgodniony z Zamawiającym
procent wartości robót podstawowych.
Cena ofertowa stanowi sumę wartości robót podstawowych i rezerwy na roboty
nieprzewidziane.
Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane nastąpi po zakończeniu zadania, na
podstawie Protokołu Konieczności sporządzonego przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru
oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego.
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Protokół Konieczności winien być zatwierdzony przed wykonaniem robót i sporządzony w
oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w
przypadku robót,na które nie ma cen jednostkowych.Roboty te będą wycenione w oparciu o
wykaz stawek i narzutów załączonych do oferty.
W przypadku gdy wystąpiły roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektor Nadzoru
sporządzą Protokół Konieczności o braku tych robót, a Cenę Umowną umniejszy się o
wartość rezerwy na roboty nieprzewidziane.
9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu
(b) organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień
wynikających z postępu robót,
(c) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
(d) opłaty/dzierżawy terenu,
(e) przygotowanie terenu,
(f) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań
i drenażu,
(g) 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
późn.zmianami).
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu
i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
D – 01.01.01a. ROBOTY POMIAROWE
1.WSTĘP
1.1.Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania
dotyczące wyznaczenia trasy, które zostaną wykonane w ramach przebudowy rejonu
osiedla Norwida w Złotowie.
1.2.Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 zgodnie z przedmiarem oraz
projektem budowlanym.
1.3.Zakres robót objętych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują :
a/odtworzenie w terenie przebiegu trasy chodnika w zakresie sytuacyjno –
wysokościowym wraz z wszystkimi obiektami, na długości w osi zgodnie z
przedmiarem robót i dokumentacją techniczną
b/sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi
c/ obmiary poszczególnych robót zanikających oraz ulegajacych zakryciu, oraz
pozostałych pozycji kosztorysowych
1.4.Określenia podstawowe
1.4.1.Punkty główne trasy
Punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowe i końcowe punkty
trasy.
1.4.2.Inwentaryzacja powykonawcza – pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i
sporządzenie związanej z nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
1.4.3. Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z obowiązującymi normami oraz
dokumentacją techniczną.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, STWiOR i poleceniami Zamawiającego Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST D-M. 00.00.00 "Wymagania ogólne".
2.MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktów wg
zasad niniejszej ST są: paliki drewniane o średnicy 15 - 20cm i długości 1,5 - 1,7m oraz o
średnicy 5 + 8cm i długości 0,5m.
3.SPRZĘT
Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów trasy oraz roboczych
punktów będą wykonywane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem
powyższych
elementów
trasy
wykonywane
będą
specjalistycznym
sprzętem
geodezyjnym,przeznaczonym do tego typu robót (dalmierze, tyczki, łaty, taśmy
stalowe).Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
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4.TRANSPORT
Materiały (paliki drewniane) mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w STWiOR D-M.00.00.00. Prace
pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK.
Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy : lokalizacji punktów głównych
osi trasy oraz reperów.Za wyniesienie punktów głównych trasy i reperów dpowiedzialny jest
Wykonawca.
5.2. Wyznaczenie punktów na osi
Tyczenie osi drogowej należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy
wykorzystaniu informacji przekazanych przez Zamawiającego.Wyznaczone punkty na osi
budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3cm w stosunku do projektowanych.
5.3.Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi jezdni (określenie
granicy robót).
Powyższe roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.
Do wyznaczenia krawędzi jezdni należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy.
5.4.Wykonanie dokumentacji powykonawczej
Wykonanie pomiarów powykonawczych, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK.
Naniesienie punktów głównych trasy, zarówno w osi i na krawędziach.
Potwierdzenia w pomiarze powykonawczym wszelkich zmian w stosunku do dokumentacji
projektowej.
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne"
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy
należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK
6.2.Sprawdzanie robót pomiarowych
Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad oś drogi
należy sprawdzić na wszystkich krzywiznach w poziomie,wyznaczenie jezdni należy
sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej w 5 miejscach na każdym kilometrze
oraz w miejscach budzących wątpliwości.
7.OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru odtworzenia trasy i punktów wysokościowych w terenie jest kilometr
wyniesionej i zastabilizowanej trasy i pomiaru powykonawczego.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR D-M-00.00.00.
8.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru podano w STWiOR D-M-00.00.00 Odbiór robót związanych z
odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
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9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiOR D-M-00.00.00.
Płatności za 1km (kilometr) należy przyjmować na podstawie pomiarów.
Zgodnie z Dokumentacją Projektową, roboty związane z wyznaczeniem osi trasy obejmują
roboty pomiarowe,które zostaną wykonane w ramach przebudowy drogi
Cena wykonania robót obejmuje :
a/sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy,
b/uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
c/wykonanie pomiarów bieżących sytuacyjno - wysokościowych, zgodnie z założeniami
dokumentacji projektowej
d/ wykonanie obmiarów robót poszczególnych pozycji kosztorysowych
e/wykonanie dokumentacji powykonawczej
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z
późniejszymi
zmianami)[Instrukcje i wytyczne techniczne byłego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii]:
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
D.01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów w ramach
przebudowy rejonu osiedla Norwida w Złotowie.
1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 zgodnie z przedmiarem oraz
projektem budowlanym.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z rozbiórką:
 nawierzchni z betonu gr. 15 cm,
 obrzeży,
 obrzeży,
 chodników z płytek betonowych 35x35x5,
 chodników z kostki brukowej,
 krawężników na ławie betonowej,
 podbudowy z kruszywa łamanego,
 znaków drogowych
z wywozem i utylizacją.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR 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
STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
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3.2. Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:
 ładowarki,
 samochody ciężarowe,
 piły mechaniczne,
 koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 5.
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z
terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją
projektową, STWiOR lub wskazanych przez Inżyniera.
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i
rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której
zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w
SST lub przez Inżyniera.
Wszystkie elementy możliwe 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 STWiOR lub wskazane przez
Inżyniera.
Elementy i materiały, które zgodnie z STWiOR stają się własnością Wykonawcy,
powinny być usunięte z terenu budowy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR 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.
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Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach
nawierzchni, ogrodzeń i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w
STWiOR D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest:
 dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),
 dla krawężnika, opornika, obrzeża - m (metr),
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiR 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 STWiOR D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:
 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
 rozkucie i zerwanie nawierzchni,
 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z
ułożeniem na poboczu,
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki z utylizacją,
 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników:
 odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,
 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,
 załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,
 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki z utylizacją;
e) dla rozbiórki chodników i zjazdów:
 ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów
chodnikowych,
 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z
ułożeniem na poboczu,
 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki z utylizacją;
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
 uporządkowanie terenu rozbiórki;
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN-D-95017
2.
3.
4.

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

5.

PN-H-74220

6.
7.

PN-H-93401
PN-H-93402

8.

BN-87/5028-12

9.

BN-77/8931-12

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne
iglaste.
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
Rury stalowe bez szwu walcowane na
gorąco ogólnego stosowania
Rury stalowe bez szwu ciągnione i
walcowane na zimno ogólnego
przeznaczenia
Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
Kątowniki nierównoramienne stalowe
walcowane na gorąco
Gwoździe budowlane. Gwoździe z
trzpieniem gładkim, okrągłym i
kwadratowym
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia
gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
D.05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA
ZIMNO
1. Wstęp
1.1. Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno w ramach
przebudowy rejonu osiedla Norwida w Złotowie.
1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno dla następujących lokalizacji
frezowania średnia gr. 7 cm zgodnie z przedmiarem robót oraz projektem budowlanym
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej
warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość.
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiału
Ogólne wymagania dotyczące materiału z rozbiórki podano w STWiOR D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Materiał z rozbiórki
Materiał pozyskany z rozbiórki a nie przewidziany do wywiezienia na miejsce
wskazane przez Zamawiającego należy zutylizować z okazaniem dokumentu z utylizacji
wystawionego przez jednostkę do tego upoważnioną. Koszty utylizacją są po stronie
Wykonawcy
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 3.
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3.2. Sprzęt do frezowania
Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej
na zimno na określoną głębokość.
Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej
równości oraz pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. Do małych
powierzchni Inżynier może dopuścić frezarki sterowane mechanicznie.
Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od zakresu robót.
Frezarki muszą być wyposażone w przenośnik sfrezowanego materiału, podający go
z jezdni na środki transportu.
Przy frezowaniu warstw asfaltowych na głębokość ponad 50 mm, z przeznaczeniem
odzyskanego materiału do recyklingu na gorąco w otaczarce, zaleca się frezowanie
współbieżne, tzn. takie, w którym kierunek obrotów bębna skrawającego jest zgodny z
kierunkiem ruchu frezarki. Za zgodą Inżyniera może być dopuszczone frezowanie
przeciwbieżne, tzn. takie, w którym kierunek obrotów bębna skrawającego jest przeciwny do
kierunku ruchu frezarki.
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą, a poza nimi
powinny, być zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodą Inżyniera można dopuścić
frezarki bez tego systemu:
a) na drogach miejskich, przy małym zakresie robót.
Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca
powinien przedstawić dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości
przeprowadzić demonstrację pracy frezarki, na własny koszt.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport sfrezowanego materiału
Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić
pracę frezarki bez postojów. Materiał może być wywożony dowolnymi środkami
transportowymi.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie frezowania
Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych
z dokumentacją projektową i STWiOR.
Jeżeli frezowana nawierzchnia ma być oddana do ruchu bez ułożenia nowej warstwy
ścieralnej, to jej tekstura powinna być jednorodna, złożona z nieciągłych prążków
podłużnych lub innych form geometrycznych, gwarantujących równość, szorstkość i
estetyczny wygląd.
Jeżeli ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to wówczas,
ze względów bezpieczeństwa należy spełnić następujące warunki:
a) należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię,
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b) przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłużnych pionowych krawędzi
nie może przekraczać 40 mm,
c) przy lokalnych naprawach polegających na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krawężnika
(ścieku) dopuszcza się większy uskok niż określono w pkt b), ale przy głębokości większej
od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania,
d) krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte.
Frezowanie należy przeprowadzić w taki sposób aby nie uszkodzić podbudowy z
kostki kamiennej przeznaczonej do ponownego wbudowania.
5.5. Frezowanie warstwy ścieralnej przed ułożeniem nowej warstwy lub warstw
asfaltowych
Do frezowania należy użyć frezarek sterowanych elektronicznie, względem
ustalonego poziomu odniesienia, zachowując spadki poprzeczne i niweletę drogi.
Nawierzchnia powinna być sfrezowana na głębokość projektowaną z dokładnością  5 mm.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
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).
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 dały wyniki pozytywne.
9. podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:
 prace pomiarowe,
 oznakowanie robót,
 frezowanie,
 transport sfrezowanego materiału,
 ewentualne koszty utylizacji
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 przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy związane
Normy
1. BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem
i łatą.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
D.02.01.01 WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH
I.WSTĘP
1.Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonaniu wykopów w gruntach I - IV kategorii
oraz nasypów w ramach przebudowy rejonu osiedla Norwida w Złotowie.
1.2.Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot objętych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu
wykopów w gruntach kategorii I-III oraz nasypów zgodnie przedmiarem robót oraz projektem
budowlanym. Zakres robót obejmuje wykonanie wykopów w miejscach przebudowywanych
wjazdów i chodników oraz jezdni, a materiał uzyskany z wykopu wbudować ewentulanie w
przebudowywany chodnik.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i
skarpami rowów.
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
1.4.10. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa
robót drogowych.
1.4.11. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem
robót drogowych.
1.4.12. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac
związanych z trasą drogową.
1.4.13. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia
gruntu, określona
wg wzoru:

Is  d
 ds
gdzie:
d
gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN77/8931-12 [9], (Mg/m3),
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ds
maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności
optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w
robotach ziemnych, (Mg/m3).
1.4.14. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów
niespoistych, określona wg wzoru:
U

d 60
d10

gdzie:
d60
średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10
średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.15. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia
gruntu, określona wg wzoru:
I0 

E2
E1

gdzie:
E1
moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej
warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998 [4],
E2
moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej
warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998 [4].
1.4.16. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normamI i z definicjami podanymi w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY (grunty)
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być wywiezione przez
Wykonawcę
I zutylizowane.
2.2. Materiał - wykopy
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie
stanowił podłoże nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i półsztywnych [12] powinien charakteryzować się grupą nośności G1. Gdy
podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić
do grupy nośności G1 na koszt Wykonawcy.
2.3. Materiał – nasypy
Grunty z ukopu bądź dokopu, które są dopuszczone do budowy nasypów powinny
spełniać wymagania określone w PN-S-02205 :1998 [4].
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu do:
- koparko – ładowarki
- samochód samowyładowczy
- zagęszczarki
W tablicy 1 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze
sprzętu zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez
Inżyniera.
Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego wg [13]
Rodzaje gruntu
Rodzaje
urządzeń

niespoiste:
piaski, żwiry,
pospółki

zagęszczających

grubość
warstwy
[m]

Zagęszczarki
wibracyjne **

0,3 do
0,5

spoiste: pyły
gliny, iły

gruboś
ć
warstw
y
[m]
4 do 8 liczba
przejś
ć
n ***

liczba
przejść
n ***

-

gruboziarniste
i kamieniste
gruboś
ć
warstw
y
[m]
0,2 do
0,5

liczba
przejść
n ***

Uwagi
o
przyd
atności
masz
yn

4 do 8

6)

**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości  15 cm, cieńsze warstwy należy
zagęszczać
statycznie.
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym.
Uwagi:
1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania
(przywałowania)
gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych.
3) Mało przydatne w gruntach spoistych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do
rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do
odległości transportu.
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności
sprzętu
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stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 5.
5.1.1. Dokładność wykonania wykopów i nasypów
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny być większe niż  10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót
ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm.
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości
projektowanej o więcej niż  10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych
załamań w planie.
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie
powinny przekraczać  10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione
inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.
W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia i równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i STWiOR.
5.1.2. Odwodnienia pasa robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów
odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają
tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania
wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które
spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych
gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony
grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.1.3. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w
całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w
kierunku podnoszenia się niwelety.
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien
być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku
gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania
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gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
5.2. Wykonanie robót – wykopy
5.1. 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 2.
Tablica 2. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych
robót ziemnych
Minimalna wartość Is dla:
Strefa
korpusu
kategoria ruchu KR1-KR2
Górna warstwa o grubości 20
1,00
cm
Na głębokości od 20 do 50 cm
od powierzchni robót ziemnych
0,98

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego
wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do
wartości Is, podanych w tablicy 3.
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być
osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w
celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości
wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w
STWiOR, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi na swój koszt.
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót
ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN02205:1998 [4].
5.3. Ruch budowlany
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy
gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po
nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie
sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania
podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
5.4. Wykonanie robót – nasypy
5.4.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu
Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć
roboty przygotowawcze, określone w STWiOR D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”.
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5.4.1.1. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych,
zalegających w strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli
wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy 3, Wykonawca
powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione.
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być
osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu
ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika
zagęszczenia.
Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości
0,5 m od powierzchni terenu
Nasypy
o wysokości,
m
0 – 0,30 m
poniżej 0,30 m

Minimalna wartość Is dla:
kategoria ruchu
KR1-KR2
1,00
0,98

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie
pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4].
5.4.1.2. Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów
Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej
powierzchni, to przed przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub
spulchniona na głębokość co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania z podstawą
nasypu.
5.4.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów
Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z
uwzględnieniem zasad podanych w pkcie 2.
5.4.3. Zasady wykonania nasypów
5.4.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych
zmian wprowadzonych zawczasu przez Inżyniera.
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy
przestrzegać następujących zasad:
Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów.
Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości.
Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od
rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej
warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego
wykonania warstwy poprzedniej.
5.4.3.2. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów
Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość
dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej
wartości.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy
gruntu.
str. 28

STWiOR – przebudowa rejonu osiedla Norwida w Złotowie

Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne
jego warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć
spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia.
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia
następnego.
Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w
stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on
nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.
5.4.3.3. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest
możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów.
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów
przemieszanych ze śniegiem lub lodem.
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane.
Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed
rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw.
5.4.4. Zagęszczenie gruntu
5.4.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z
zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących
warunków.
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego
osi.
5.4.4.2. Grubość warstwy
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej
zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny.
Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby
przejazdów różnych maszyn do zagęszczania podano w pkcie 3.
5.4.4.3. Wilgotność gruntu
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej,
z tolerancją:
w gruntach niespoistych
2 %
w gruntach mało i średnio spoistych
+0 %, 2 %
w mieszaninach popiołowo-żużlowych
+2%, 4 %
Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z
częstotliwością określoną w pktach 6.3.2 i 6.3.3.
5.4.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy
określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i
wtórnego modułu odkształcenia.
Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu
odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4], należy stosować tylko dla
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gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia
Is, według BN-77/8931-12 [9].
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/893112 [9], powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach
Strefa
nasypu
Górna warstwa o grubości 20 cm
Niżej leżące warstwy nasypu do
głębokości
od powierzchni robót ziemnych:
- 0,2 do 1,0 m
Warstwy nasypu na głębokości od
powierzchni robót ziemnych poniżej:
- 1,0 m

Minimalna wartość Is dla:
kategoria ruchu
KR1-KR2
1,00

0,98

0,98

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i
powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał,
o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z
wymaganiami specyfikacji określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje
tablica 5.
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych
Lp.
1

Badana cecha
Pomiar szerokości
korpusu ziemnego

2

Pomiar szerokości dna
rowów

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 500
m na
prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m
na łukach o R  100 m co 50 m na łukach o R 
100 m
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3

4
5
6
7

8

Pomiar rzędnych
powierzchni korpusu
ziemnego
Pomiar pochylenia skarp
Pomiar równości
powierzchni korpusu
Pomiar równości skarp
Pomiar spadku
podłużnego powierzchni
korpusu lub dna rowu
Badanie zagęszczenia
gruntu

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co
500 m oraz w punktach wątpliwych
Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej
ułożonej warstwy lecz nie rzadziej niż w trzech
punktach na 1000 m2 warstwy

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej
o więcej niż  10 cm.
6.3.3. Rzędne korony korpusu ziemnego
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o
więcej niż -3 cm lub +3 cm.
6.3.4. Równość korony korpusu
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą
przekraczać 10 cm.
6.3.5. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez
pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do
rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +3 cm.
6.3.6. Zagęszczenie gruntu
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być
zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie
można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie
z normą PN-S-02205:1998 [4].
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na
właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego
koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za
obniżoną jakość.
6.5. Kontrola wykonania wykopów
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami
określonymi
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w dokumentacji projektowej i STWiOR. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić
na:
sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, zapewnienie stateczności
skarp, odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, dokładność
wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), zagęszczenie górnej strefy korpusu w
wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.2.
6.6. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów
6.6.1. Rodzaje badań i pomiarów
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z
wymaganiami
określonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i
STWiOR.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
badania przydatności gruntów do budowy nasypów,
badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,
badania zagęszczenia nasypu,
pomiary kształtu nasypu.
odwodnienie nasypu
6.6.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na
próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 5000 m3. W każdym
badaniu należy określić następujące właściwości:
skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988 [1],
wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B04481:1988 [1],
granicę płynności, wg PN-B-04481:1988 [1],
kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960 [3],
wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].
6.6.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na
sprawdzeniu:
prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,
odwodnienia każdej warstwy,
grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić
nie rzadziej niż jeden raz na 1500 m2 warstwy,
nadania spadków warstwom z gruntów spoistych ,
przestrzegania ograniczeń, dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i
mrozów.
6.6.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu
zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z
wartościami określonymi w pktach 5.4.1.2 i 5.4.4.4. Do bieżącej kontroli zagęszczenia
dopuszcza się aparaty izotopowe.
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Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy
BN-77/893112 [9], oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998 [4].
Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż:
jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is,
jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i
wtórnego modułu odkształcenia.
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów
laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod
nasypem powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy.
6.6.5. Pomiary kształtu nasypu
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:
prawidłowości wykonania skarp,szerokości korony korpusu.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z
wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w
dokumentacji projektowej,
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony
korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów
geometrycznych korpusu, określonych w dokumentacji projektowej.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 7.
7.2. Obmiar robót ziemnych
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR 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 załadaunkiem oraz transportem urobku,
utylizacją urobku
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
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zagęszczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,
wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
rekultywację terenu.
Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje:
prace pomiarowe,
oznakowanie robót,
pozyskanie gruntu z ukopu, dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe,
transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania,
wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
zagęszczenie gruntu,
profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp,
wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi,
odwodnienie terenu robót,
wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
zakup i transport brakującego materiału na nasyp jak również gruntu rodzimego na
wykonanie poboczy
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986
2. PN-B-04481:1988
3. PN-B-04493:1960
4. PN-S-02205:1998
5. PN-ISO10318:1993
6. PN-EN-963:1999
7. BN-64/8931-01
8. BN-64/8931-02

9. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis
gruntów
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania
Geotekstylia – Terminologia
Geotekstylia i wyroby pokrewne
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika
piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu
odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez
obciążenie płytą
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa
1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa
1997.
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy rejonu
osiedla Norwida w Złotowie.
1.2.Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej przy przebudowie miejsc postojowych w
zakresie zgodnym z przedmiarem robót i dokumentacją projektową.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna
odprowadzania ścieków opadowych.

przeznaczona do

1.4.2. Kanały
1.4.2.1. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.
1.4.2.2. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią
kanalizacji deszczowej.
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do
kanału z utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR 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
STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektoweji ST. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o
proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy, jeżeli
Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim
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wyborze tak szybko jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez
Inżyniera.
W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien
przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonaną pracę.
2.1 Rury kanalizacyjne.
2.1.1 Rury kanalizacyjne kielichowe PVC ø 200 SN 8 z litą ścianką - łączone na kielichy z
uszczelką gumową muszą posiadać aprobaty techniczne wydane przez powołane do tego
Instytucje. Rury kanalizacyjne łączone z istniejącą studnią za pomocą wkładki in-situ.
2.2. Studzienki ściekowe
2.2.1. Wpusty uliczne żeliwne
Wpusty uliczne żeliwne D400 powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 124 [1].
2.2.2. Kręgi betonowe prefabrykowane
Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50
cm, wysokości 100 cm, z betonu klasy C 35/45, wg KB1-22.2.6 (6) [22] z dnem
monolitycznym z wkładką in- situ.
2.2.3. Pierścienie odciążające żelbetowy prefabrykowany
Pierścienie odciążające żelbetowe prefabrykowane powinny być wykonane z betonu
wibrowanego klasy C 35/45.
2.2.4. Płyty żelbetowe prefabrykowane
Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny być wykonane z betonu wibrowanego klasy
C 35/45.
2.2.5. Podbudowa betonowa
Podbudowa betonowa powinna być wykonana z betonu klasy C 12/15 gr. 15 cm.
2.2.6. Kruszywo na podsypkę
Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę
powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10], PN-EN 13043
[7], PN-EN 12620 [6].
2.2.7 Rury PCV ø 160 i ø 200 SN8.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
„Wymagania ogólne” pkt 3.

podano

w

STWiOR

D-M-00.00.00

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 koparko - ładowarki,
 sprzętu do zagęszczania gruntu,
 beczkowozów.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport rur kanałowych
Rury betonowe, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z
wyjątkiem rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m,
które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie
ruchu pojazdów.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian
środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej
niż 2 m).
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.3. Transport kręgów
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiałów.
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za
pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie
prefabrykatu.
4.4. Transport włazów kanałowych
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy
układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.
4.5. Transport wpustów żeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w
sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.
4.7. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe,
które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach
technologicznych.
4.8. Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [20].
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.
5.3. Roboty ziemne
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których
dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie
styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej
projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio
przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub
w sposób uzgodniony z Inżynierem.
W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od 0,10 do 0,15 m głębiej
od projektowanego poziomu dna.
5.4. Przygotowanie podłoża
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z
warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi
sączkami odwadniającymi. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m, na warstwie
odwadniającej należy wykonać fundament betonowy1, zgodnie z dokumentacją projektową
lub SST.
5.5. Roboty montażowe
5.5.1. Przykanaliki
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu
przykanalików należy przestrzegać następujących zasad:

1

Nie dotyczy rur CFW GRP
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 trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków
dla podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do
kanału ogólnospławnego),
 minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,16 m (dla pojedynczych
wpustów i przykanalików nie dłuższych niż 12 m można stosować średnicę 0,15 m),
 włączenie przykanalika do wpustu ulicznego oraz istniejącej studni za pomocą wkładki insitu,
 spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰
 kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego,
 włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o
(optymalnym 60o),
 włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać
tak, aby wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W
przypadku konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy stosować
przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki.
5.5.2. Studzienki ściekowe
Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg
i placów, powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić:
 głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,00 m
głębokość osadnika 0,05 m,
 średnica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana przy krawędzi jezdni, przy czym
wierzch kraty powinien być usytuowany 0,5 cm poniżej nawierzchni jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego.
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad
istniejącymi urządzeniami podziemnymi, można studzienkę ściekową wypłycić do min. 0,60
m nie stosując osadnika. Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza kolizyjnym
urządzeniem i połączony przykanalikiem ze studzienką, jak również z kanałem zbiorczym.
Odległość osadnika od krawężnika jezdni nie powinna przekraczać 3,0 m.
5.5.3. Izolacje
Rury betonowe i żelbetowe użyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone
przed korozją, zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją
konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].
Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich zewnętrznej i
wewnętrznej powierzchni warstwą izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną,
wydaną przez upoważnioną jednostkę.
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną.
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem.
W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy
zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie
lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177 [14].
W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży
przedział natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca
uzgodni z Inżynierem.
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5.5.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu.
Wskaźnik zagęszczenia powinien wynieść Is = 1,00.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
 wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę,
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów
wykonane przez dostawców itp.) [27],
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do
akceptacji.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej OST i zaakceptowaną przez Inżyniera.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z
kruszywa mineralnego lub betonu,
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosić więcej niż  5 cm,
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm,
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm,
 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),
 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100
m powinien być zgodny z pkt 5.5.4,
 rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do
 5 mm.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 roboty montażowe wykonania rur przykanalika,
 wykonane studzienki ściekowej,
 wykonana izolacja,
 zasypany zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
 oznakowanie robót,
 dostawę materiałów,
 wykonanie robót przygotowawczych,
 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego
odwodnienie,
 przygotowanie podłoża i fundamentu,
 ewentualne wykonanie sączków,
 odwodnienie wykopu
 ułożenie przykanalików oraz studzienek ściekowych,
 wykonanie izolacji rur i studzienek,
 zasypanie i zagęszczenie wykopu,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakością
2. PN-EN
197- Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria
1:2002
zgodności dotyczące cementu powszechnego
użytku
3. PN-EN
206- Beton. Część 1: Wymagania, właściwości,
1:2000
produkcja i zgodność
4. PN-EN 295:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci
drenażowej i kanalizacyjnej
5. PN-EN
Systemy
przewodów
rurowych
z
tworzyw
1115:2002
sztucznych do kanalizacji ciśnieniowej deszczowej i
ściekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie
nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) wzmocnione
włóknem szklanym (GRP)
6. PN-EN
Kruszywa do betonu (Norma do zastosowań
12620:2004
przyszłościowych. Tymczasowo należy stosować
normę PN-B-06712 [10])
7. PN-EN
Kruszywa
do
mieszanek
bitumicznych
i
13043:2004
powierzchniowych utrwaleń stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosowań
przyszłościowych. Tymczasowo należy stosować
normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12])
8. PN-EN
Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania,
13101:2002
znakowanie, badania i ocena zgodności
9. PN-BBeton zwykły
06250:1988
10. PN-BKruszywa mineralne do betonu
06712:1986
11. PN-BKruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
11111:1996
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
12. PN-BKruszywa mineralne. Kruszywa łamane do
11112:1996
nawierzchni drogowych
13. PN-BWyroby
budowlane
ceramiczne.
Cegły
12037:1998
kanalizacyjne
14. PN-CLepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na
96177:1958
gorąco
15. PN-HŻeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych
74101:1984
16. PN-BZaprawy budowlane zwykłe
14501:1990
17. BN-86/8971Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i
06.00
żelbetowe „Wipro”
18. BN-83/8971Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe
06.02
19. BN-86/8971-08
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe
i żelbetowe
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20. BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty
21. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych
opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki ślepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1)
Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg
(październik 1983)
KB1-22.2.6.(6)
Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub
60 cm
23. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” Warszawa,
1979-1982 r.
24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów
kanalizacyjnych z rur „Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.
25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń
sieciowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i
BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do
stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego
powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy -sierpień 1984 r.
26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr
92, poz. 881)
27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)
28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
D-04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA
1.WSTĘP
1.1.Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z profilowaniem i
zagęszczaniem podłoża gruntowego w ramach przebudowy rejonu osiedla Norwida w
Złotowie.
1.2.Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robót objętych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni zgodnie z
dokumentacją techniczną oraz przedmiarem robót.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi,odpowiednimi polskimi
normami i definicjami
podanymi w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR 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
„Wymagania ogólne" pkt 3.

podano

w

STWiOR

D-M-00.00.00

3.2.Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
a/równiarek lub spycharek uniwersalnych
b/walców statycznych,walców wibracyjnych lub płyt wibracyjnych
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości
gruntu podłoża.
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4.TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne" pkt 4.
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne" pkt 5.
5.2.Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i
zagęszczania podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem
warstw nawierzchni.Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i
zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany,niezwiązany bezpośrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3.Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze
wszelkich
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić,czy istniejące
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych
podłoża.Zaleca się,aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5cm wyższe
niż projektowane rzędne podłoża.Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują
zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania,Wykonawca powinien
spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Zamawiającego dowieźć dodatkowy
grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej warstwy korpusu,w ilości koniecznej
do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania
wartości wskaźnika zagęszczenia,określonych w tabeli poniżej.
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża [Is]
Strefa koprusu
Górna warstwa o gr.20cm
Na głębokości od 20 do 50cm
od powierzchni podłoża

Ruch mniejszy od
ciężkiego
0,97
0,97

Do profilowania należy stosować równiarki.Ścięty grunt powinien być wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.Bezpośrednio
po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania.Zagęszczanie podłoża
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w
tabeli powyżej.Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z normą BN-77/8931-12[5].
W przypadku,gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie
badania
zagęszczenia kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych.Należy
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża wg.BN-64/8931-02[3].Stosunek
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia podłoża nie powinien przekraczać 2,2.
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5.5.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże[koryto]po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w
dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw
nawierzchni,to
powinien
on
zabezpieczyć
podłoże
przed
nadmiernym
zawilgoceniem[np.folia].Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu
zawilgoceniu,to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym
osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Zamawiający oceni jego stan i ewentualnie zleci
wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zaniedbania wystąpiły z winy 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 STWiOR 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
zagęszczania koryta i wyprofilowanego podłoża zgodnie z tab.poniżej.
L.p. Wyszczególnienie
Minimalna częstotliwość
badań
badań i pomiarów
i pomiarów
1
Szerokośc koryta
5 razy na 1km
2
Równość podłużna
co 200m na pasie ruchu oraz na każdej mijance
3
Równośc poprzeczna
5 razy na 1km
4
Spadki poprzeczne*
5 razy na 1km
5
Ukształtowanie osi w
w osi jezdni i na jej krawędziach dla pozostałych dróg
planie
co 500m
6
Zagęszczenie,wilgotność w 1 punktcie na dziennej działce roboczej,lecz nie
gruntu podłoża
rzadziej niż raz na 2500m2
6.2.2.Szerokość koryta profilowanego podłoża
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości
projektowanej
o więcej niż +10cm i – 0cm
6.2.3.Równość koryta[profilowanego podłoża]
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą
zgodniez normą BN-68/8931-04[4].Nierówności nie mogą przekraczać 5 cm
6.2.4.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją
projektową z tolerancją ±10%
6.2.5.Ukształtowanie osi w planie
Os w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±10cm
6.2.6.Zagęszczenie koryta[profilowanego podłoża]
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg.BN-77/893112[5]nie powinien być mniejszy od podanego w tabeli.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-
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02[3]nie powinna być większa od 2,6. Dopuszcza się badanie zagęszczenia koryta płytą
dynamiczną.
6.3.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta[profilowanego
podłoża]
Wszystkie powierzchnie,które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
określonych w punkcie 6.2.powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co
najmniej 10cm,wyrównane i powtórnie zagęszczone.Dodanie nowego materiału bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7.OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne" pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowa jest m2(metr kwadratowy)wykonanego i odebranego koryta.
8.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne"
pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową,ST i wymaganiami
Zamawiającego,
Jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne"pkt9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 koryta obejmuje :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem
- odwodnienie terenu robót
- profilowanie dna koryta lub podłoża
- zagęszczenie
- utrzymanie koryta lub podłoża
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w STWiOR
- wywiezienie nadmiaru oraz zutylizowanie materiału
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
1.PN-B-04481 grunty budowlane.Badanie 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 podłoża przez obciążenie 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 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
D-04.05.01 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie w ramach przebudowy rejonu
osiedla Norwida w Złotowie.
1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej (STWiOR) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S06102 [21]
i obejmują STWiOR :D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie,
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie
z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i
podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
półsztywnych [31].
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostałe 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 oraz w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR 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 STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie podano w STWiOR dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
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2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Wyniki badań uziarnienia przedstawi Wykonawca Inwestorowi do zaakceptowania
przed rozpoczęciem robót.
Potwierdzone atestem przedstawionym przez Wykonawcę Inwestorowi do
zatwierdzenia przed rozpoczęciem robót.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę.
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
koparko – ładowarki, zagęszczarki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w STWiOR D02.00.00 „Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie
drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu
na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być
od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa
rozsegregowaniu i wysychaniu.
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5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości,
takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej.
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej
niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inwestora.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
(metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o
10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 4,
5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą
Inwestora, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu
akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w
pkt 2.3 niniejszej STWiOR.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres
stabilizowanych mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie badań

1
2
3
4

Uziarnienie mieszanki
Wilgotność mieszanki
Zagęszczenie warstwy
Badanie właściwości kruszywa

badań przy budowie podbudowy z kruszyw
Częstotliwość badań
Minimalna
Maksymalna
liczba badań powierzchnia
na dziennej podbudowy
działce
przyroboczej
padająca na
jedno
badanie (m2)
2

150

5 próbek
na 2000 m2
dla każdej partii kruszywa i
przy
każdej
zmianie
kruszywa

6.3.2. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego
wskaźnika zagęszczenia.
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30].
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste
kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 150 m2, lub według zaleceń Inżyniera.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe,
gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy
od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
6.3.3. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w
pkt 2.3.2.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
Lp.
Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów
1
Szerokość podbudowy
1 razy na 100 m
2
Równość podłużna
co 100 m łatą na każdym pasie ruchu
3
Równość poprzeczna
2 razy na 100 m
4
Spadki poprzeczne*)
2 razy na 100 m
5
Rzędne wysokościowe
co 200 m
6
Ukształtowanie osi w planie*)
co 200 m
7
Grubość podbudowy
Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz
nie rzadziej niż raz na 900 m2
Przed odbiorem:
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w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 900
m2
8

Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia lub
- ugięcie sprężyste

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

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać
w punktach
głównych łuków poziomych.
6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż
+10 cm, -0 cm.
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od
szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 15 cm lub o wartość wskazaną w
dokumentacji projektowej.
6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z
BN-68/8931-04 [28].
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
- 30 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 30 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z
dokumentacją projektową, z tolerancją  5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi
nie powinny przekraczać + 5 cm, -0 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej
o więcej niż  5 cm.
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż
± 10%.
6.4.8. Nośność podbudowy
Podczas wbudowywania kruszywa należy osiągnąć następujące parametry nośności
zgodnie z PN – 84/S-96023 dla kategorii ruchu KR1-2:
- wtórny moduł statyczny mierzony aparatem VSS z płytą o średnicy 30 cm
E2 ≥ 80 MPa.
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od
określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5
cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny
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koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy
szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca
wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę
podbudowy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest
stabilizowanego mechanicznie.

m2 (metr kwadratowy) podbudowy

z kruszywa

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWiOR i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie, podano w STWiOR:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.

PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości
zanieczyszczeń obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa
mineralne.
Badania.
Oznaczanie
składu
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4.
5.
6.
7.

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

8.

PN-B-06714-26

9.

PN-B-11111

10.

PN-B-11112

11.

PN-B-11113

12.

PN-S-06102

13.

BN-84/6774-02

1.
2.

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

3.

PN-B-06714-15

4.
5.
6.
7.

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

8.

PN-B-06714-26

9.

PN-B-06714-28

10.

PN-B-06714-37

ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności
metodą bezpośrednią
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości
zanieczyszczeń organicznych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni
drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do
nawierzchni drogowych
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości
zanieczyszczeń obcych
Kruszywa
mineralne.
Badania.
Oznaczanie
składu
ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności
metodą bezpośrednią
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości
zanieczyszczeń organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki
metodą bromową
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa
1997.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach przebudowy
rejonu osiedla Norwida w Złotowie.
1.2. Zakres stosowania STWiOR
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie zgodnie z przedmiarem robót oraz projektem budowlanym gr. 20 cm
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 STWiOR D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR 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 STWiOR D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia skał.
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 STWiOR
D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.
2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w STWiOR D-04.04.00
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„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.2.
3. SPRZĘT
Wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3.
4. TRANSPORT
Wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw.Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w STWiOR
D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w STWiOR
D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w STWiOR D04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4.
5.5. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w STWiOR
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 STWiOR 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 STWiOR D-04.04.00 „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
STWiOR 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 STWiOR 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 STWiOR D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR 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 STWiOR 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 STWiOR 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 podłoża,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
rozłożenie mieszanki,
zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
utrzymanie wbudowanej mieszanki do odbioru
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy i przepisy związane podano w STWiOR D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 10.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
D-08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE
1.1. Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych w ramach przebudowy
rejonu osiedla Norwida w Złotowie.
1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z ustawieniem krawężników betonowych 15x30, 15x22 cm oraz oporników
betonowych 12x25 cm na ławie betonowej.
w zakresie zgodnym z przedmiarem robót oraz dokumentacją techniczną.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla
pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR 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
STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
 oporniki betonowe,
 piasek na podsypkę i do zapraw,
 cement do podsypki i zapraw,
 woda,
 materiały do wykonania ławy pod krawężniki – beton C-12/15.
2.3. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne
2.3.1. Kształt i wymiary
Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w
tablicy 1.
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1.
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2.
Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych
Typ
Rodzaj
krawężni krawężnik
ka
a
U

a

Wymiary krawężników, cm
l

b

h

c

d

r

100

15

30
22

min. 3
max. 7

min. 12
max. 15

1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych
Dopuszczalna odchyłka, mm
Gatunek 1
Gatunek 2

Rodzaj
wymiaru
l

8

 12

b, h

3

3

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

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

ograniczających powierzchnie
górne (ścieralne), mm

Dopuszczalna
wielkość wad i
uszkodzeń
Gatunek Gatunek
1
2
2

3

niedopuszczalne

ograniczających pozostałe
powierzchnie:
- liczba max

2

2

- długość, mm, max

20

40

- głębokość, mm, max

6

10

2.3.3. Składowanie
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,
posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.
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Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek
drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż
szerokość krawężnika.
2.3.4. Beton i jego składniki
2.3.4.1. Beton do produkcji krawężników
Do produkcji oporników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
W przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa
krawężników powinna być wykonana z betonu klasy B 30.
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się:
 nasiąkliwością, poniżej 6%,
 ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
 mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2].
2.3.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej
niż „32,5” wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.3.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.
2.3.4.4. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla:
a) ławy betonowej - beton klasy C-12/15, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny
odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4,
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowopiaskowej,
 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport krawężników
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami
w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka
transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08
[12].
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i
beczek.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co
najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1. Ława betonowa
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy
gruntach sypkich należy stosować szalowanie.
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w
szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami.
Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym
należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.
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5.4. Ustawienie krawężników betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania oporników
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnikaod jezdni) powinno być zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej – około 11 cm, dla zaniżonego 2 cm na przejściach dla
pieszych i 4 cm na zjazdach..
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu
opornika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub
na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
5.4.3. Wypełnianie spoin
Spoiny oporników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić
zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników
ustawionych na ławie betonowej.
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną
masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
6.2.1. Badania krawężników
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do ustawienia oporników betonowych i przedstawić wyniki tych badań
Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i
krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości
uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością
do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez
przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
6.2.2. Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu oporników
betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla
odpowiednich materiałów w pkt 2.
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6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być
zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą.
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy.
b) Wymiary ław.
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m
ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:
- dla wysokości  10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości  10% szerokości projektowanej.
c) Równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na
każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać
1 cm.
d) Zagęszczenie ław.
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m.
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać
 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężnika w poziomie od linii projektowanej, które wynosi
 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety
projektowanej, które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch
punktach na każde 100 m oporników, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy
górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione
całkowicie na pełną głębokość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 wykonanie koryta pod ławę,
 wykonanie ławy,
 wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
 wykonanie koryta pod ławę,
 ew. wykonanie szalunku,
 wykonanie ławy,
 wykonanie podsypki,
 ustawienie krawężników i oporników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
 wypełnienie spoin krawężników zaprawą,
 ew. zalanie spoin masą zalewową,
 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-B-06050
2. PN-B-06250
3. PN-B-06251
4. PN-B-06711
5. PN-B-06712
6. PN-B-10021
7.

PN-B-11111

8.

PN-B-11112

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykły
Roboty betonowe i żelbetowe
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do
nawierzchni drogowych
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

PN-B-11113

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład,
wymagania i ocena zgodności
PN-B32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
BN-80/6775Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/01
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
BN-80/6775Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/04
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe
BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania
i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
17.Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i
1982 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
D-08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE
1.1. Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego w ramach
przebudowy rejonu osiedla Norwida w Złotowie.
1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego 30x8 na ławie betonowej C12/15 w zakresie zgodnym z przedmiarem robót oraz dokumentacją techniczną..
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie
lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR 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
STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
 obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
 żwir lub piasek do wykonania ław,
 cement wg PN-B-19701 [7],
 piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych
Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy
1.
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Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzeży
Rodzaj
obrzeża

1
100

On

Wymiary obrzeży, cm
b
h
8

r

30

3

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

Rodzaj
wymiaru

Gatunek 1

Gatunek 2

l

8

 12

b, h

3

3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny
przekraczać wartości podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Rodzaj wad i uszkodzeń
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi
w mm
Szczerby
ograniczających powierzchnie
i uszkodzenia
górne (ścieralne)
krawędzi i naroży ograniczających pozostałe
powierzchnie:
liczba, max

Dopuszczalna wielkość
wad i uszkodzeń
Gatunek 1 Gatunek 2
2

3

niedopuszczalne

2

2

długość, mm, max

20

40

głębokość, mm, max

6

10
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2.3.4. Składowanie
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach
otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek
i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm,
długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.
2.3.5. Beton i jego składniki
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25

i

B 30.
2.4. Materiały na ławę
Beton C-12/15 powinnien odpowiadać wymaganiom podanym w STWiOR D-08.01.01
„Krawężniki betonowe” pkt 2.
3. sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport obrzeży betonowych
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości
projektowanej.
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w
czasie transportu.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport pozostałych materiałów podano w STWiOR D-08.01.01 „Krawężniki
betonowe”.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
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Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Ława betonowa
Ława betonowa C-12/15 powinna odpowiadać wymaganiom podanym w STWiOR D08.01.01 „Krawężniki betonowe” odnośnie ławy betonowej.
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i
ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub
zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i
zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych
badań Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i
krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości
uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością
do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje
się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością
do 1 mm.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości
określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
 linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m
długości obrzeża,
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 wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite
wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.
7. obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża
chodnikowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 wykonane koryto,
 wykonana ława betonowa.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 dostarczenie materiałów,
 wykonanie koryta,
 rozścielenie i ubicie podsypki,
 ustawienie obrzeża,
 wypełnienie spoin,
 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy związane
Normy
1. PN-B-06050
2. PN-B-06250
3. PN-B-06711

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykły
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
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4.

PN-B-10021

5.

PN-B-11111

6.

PN-B-11113

7.

PN-B-19701

8.

BN-80/677503/01

9.

BN-80/677503/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład,
wymagania i ocena zgodności
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych
nawierzchni w ramach przebudowy rejonu osiedla Norwida w Złotowie.
1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem
warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralne nawierzchni zgodnie z przedmiarem robót i
dokumentacją techniczną:
- skropienie podbudowy z kruszywa łamanego w ilości 0,5 kg/m2
- skropienie pod warstwę scieralną w ilości 0,1 – 0,3 kg/m2.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR 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
STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia
Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są:
 kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
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. Zużycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni
podano w pkt. 1.3
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2.5. Składowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia
jego jakości.
Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w
urządzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem.
Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub
żelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych.
Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.
Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się na
dużej powierzchni cieczy „kożucha” asfaltowego zatykającego później przewody.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez
producenta.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR 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 możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 szczotek mechanicznych,
zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być
wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać
miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek
wyposażonych w urządzenia odpylające,
 sprężarek,
 zbiorników z wodą,
 szczotek ręcznych.
3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka
powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i
regulowanie następujących parametrów:
 temperatury rozkładanego lepiszcza,
 ciśnienia lepiszcza w kolektorze,
 obrotów pompy dozującej lepiszcze,
 prędkości poruszania się skrapiarki,
 wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza,
 dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było
możliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją  10% od ilości
założonej.
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4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR 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 może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem
emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji
powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej
niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje w dnie umożliwiające przepływ emulsji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny
być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.
5. wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR 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 użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem.
W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na
terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być
oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza.
5.3. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona.
Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może
nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których
nawierzchnia może być wilgotna.
Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej
oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w
miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową).
Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu
Lp.
1

Rodzaj lepiszcza
Emulsja asfaltowa kationowa

Temperatury (oC)
od 20 do 40 *)

*) W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą
lepkość.
Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna
być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji
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lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji
czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.
Przed ułożeniem 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 STWiOR 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 zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do
skropienia.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca
powinien kontrolować dla każdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 3.
Tablica 3. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót
Lp.

Rodzaj lepiszcza

Kontrolowane
właściwości

Badanie
według normy

1

Emulsja asfaltowa kationow

lepkość

EmA-94 [5]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza
Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej
w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i
kruszywa” [4].
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR 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.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
 mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,
 ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń.
Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
 dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek,
 podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
 skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-C-04134
2. PN-C-96170
3. PN-C-96173

Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
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 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
D-04.08.01 WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO WG
WT-1 I WT-2 Z 2010 R.
1.1.Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszejspecyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem wyrównania poprzecznego i podłużnego
podbudowy oraz wykonaniem warstwy wiążącej z betonu asfalatowego w ramach
przebudowy rejonu osiedla Norwida w Złotowie.
1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniemwarswty wiążącej gr. 4 cm mieszankami mineralno-asfaltowymi o
uziarnieniu AC-16W. Zakres robót zgodnie z przedmiarem robót oraz dokumentacją
techniczną.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do
przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże.
1.4.2. Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową.
1.4.3. Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubości układana na istniejącej
warstwie w celu wyrównania jej nierówności w profilu podłużnym i poprzecznym.
1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
ze względu na największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.
1.4.6. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu
ciągłym lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.
1.4.7. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren
przechodzących przez określony zestaw sit.
1.4.8. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
półsztywnych” GDDP-IBDiM [68].
1.4.9. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D)
wymiar sita.
1.4.10. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.11. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część
pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.12. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.
1.4.13. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypełniacz mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego
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i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego,
wyprodukowany oddzielnie).
1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki
cząstkom zdyspergowanego asfaltu.
1.4.15. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.4.
1.4.16. Symbole i skróty dodatkowe
ACW
PMB
D
d
C
NPD
TBR

MOP

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

1.4.17. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz w STWiOR
D-05.03.05a „Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna wg WT-1 i Wt-2 z 2010
r.” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR 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
STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaje stosowanych
lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można
stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
Kategoria
Mieszanka
Gatunek lepiszcza
ruchu
ACS
asfalt drogowy
KR1 – KR2 AC16W
50/70
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27]
Lp.

Właściwości

Metoda

Rodzaj asfaltu
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1
1
2
3
4

5

6

7

8
9

10

badania
2
3
WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE
Penetracja w 25°C
0,1
PN-EN 1426 [21]
mm
Temperatura
mięknienia
Temperatura zapłonu,
nie mniej niż

50/70
4
50÷70

°C

PN-EN 1427 [22]

46÷54

°C

PN-EN 22592
[62]

230

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

99

0,5
50

48

2,2
9

-8

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających
zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu
z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie,
posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu.
2.3. Kruszywo
Do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN
13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i
wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 –
tablica 8, 9, 10, 11.
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu.
Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza
powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji.
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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, należy dobrać i zastosować środek
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona
według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%.
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta.
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z
tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących
połączenia różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w
nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować:
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat
technicznych,
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat
technicznych
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27],
asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metodą 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 wiążąca z warstwą ścieralną)
należy stosować kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane
polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i
tablica 3 [66].
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do
opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się
możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralnoasfaltowych,
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,
– skrapiarka,
– walce stalowe gładkie,
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–
–
–
–

walce ogumione
szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
sprzęt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Asfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i
nadmiernym zawilgoceniem.
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w
odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich,
umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach,
autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały
pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone
w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić
wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4).
Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami
samowyładowczymi w zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed
wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu
mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki
antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji
projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w
tablicach 5.
Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to
należy przyjąć proporcję kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50.
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach
6, 7, 8.
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Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwy wiążącej, dla ruchu KR1÷KR6 [65] Przesiew, [% (m/m)]
Przesiew, [% (m/m)]
AC16W
KR1-KR2

Właściwość

Wymiar sita #,
od
do
[mm]
31,5
22,4
100
16
90
11,2
100
70
8
85
55
2
55
25
0,125
24
4
0,063
8,0
4,0
Zawartość
lepiszcza,
Bmin4,4
minimum*)
*)
Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości
mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka
mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości
lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik 
według równania:  

2, 650

d

Tablica 6. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej, dla
ruchu KR1 ÷ KR2 [65]

Właściwość

Zawartość
wolnych
przestrzeni
Wolne
przestrzeni
e
wypełnione
lepiszczem
Zawartość
wolnych
przestrzeni
w
mieszance
mineralnej
Odporność
na

Warunki
zagęszcza
nia wg
PN-EN
13108-20
[48]
C.1.2,ubija
nie, 2×50
uderzeń

Metoda i warunki
badania

AC16W

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

Vmin 3,0
Vmax 6,0

C.1.2,ubija
nie, 2×50
uderzeń

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

VFBmin 65
VFBmin 80

C.1.2,ubija
nie, 2×50
uderzeń

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

VMAmin 14

C.1.1,ubija
nie, 2×35

PN-EN 12697-12
[35],

ITSR80
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działanie
wody

uderzeń

przechowywanie w
40°C z jednym
cyklem
zamrażania, a)
badanie w 25°C
a) 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 należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole
maszyn i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania
gotowej mieszanki).
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także
wstępne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do
dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane.
Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem
ogrzewania, z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z
dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym
(roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu
drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.
Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura
mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 9. W tej tablicy najniższa temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w
wytwórni.
Tablica 9. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65]
Lepiszcze asfaltowe
Asfalt 50/70

Temperatura mieszanki
[°C]
od 140 do 180

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny
zapewnić równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod
warunkiem skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ,
rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich
właściwościach.
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże (podbudowa lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę wiążącą lub
wyrównawczą z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni:
– ustabilizowane i nośne,
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
– wyprofilowane, równe i bez kolein,
– suche.
Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku
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podłoża z warstwy starej nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać wartości
podanych w tablicy 10.
Tablica 10.
Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy
asfaltowe (pomiar łatą 4-metrową lub równoważną metodą)
Maksymalna
Klasa
Element nawierzchni
nierówność podłoża
drogi
pod warstwę
wiążącą [mm]
Z, L, D
Pasy ruchu
12
Jeżeli nierówności są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże.
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją
ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być
zapewniony odpływ wody.
Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy
wyrównać poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej.
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu
lanego w betonie asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić
materiałem o właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem
asfaltowym).
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni
powierzchnia podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata.
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np.
zalewami drogowymi według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi
materiałami według norm lub aprobat technicznych.
Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub
spękań poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki
mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat
technicznych.
5.5. Próba technologiczna
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do
przeprowadzenia w obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu
sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu
należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym
produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po
ustabilizowaniu się pracy otaczarki.
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację
kruszywa.
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić
w silosie lub załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni
samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27 [39].
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka
próbnego.
5.6. Odcinek próbny
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy wiążącej 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 Inżynierem.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej
50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie
zamierza stosować do wykonania warstwy.
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera
technologii wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego.
5.7. Połączenie międzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia
połączenia między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni
ruchem.
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia
między warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem
wody między warstwami.
Skropienie lepiszczem podłoża (np. podbudowa asfaltowa), przed ułożeniem warstwy
wiążącej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na
pozostałe lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m2, przy czym:
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem,
– ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki
; jeśli mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą
ilość lepiszcza do skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją.
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania,
np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach
trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni
lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed
zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę
organizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h
przed układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce.
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym
zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7.
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż +5oC.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z
zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich
warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej
w tablicy 11. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania
podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas
silnego wiatru (V > 16 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym
temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki
otoczenia.
Tablica 11.
Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania
warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
Rodzaj robót

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
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Warstwa wiążąca

przed przystąpieniem do
robót
0

w czasie
robót
+5

0

+5

Warstwa wyrównawcza

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 12.
Tablica 12. Właściwości warstwy AC
Typ i wymiar
mieszanki

AC16W,
KR1÷KR2

Projektowana
grubość
warstwy
technologicznej
[cm]

Wskaźnik
zagęszczenia
[%]

5,0 ÷ 10,0

≥ 98

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

3,5 ÷ 7,0

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

Badania dzielą się na:
badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera).

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

Rodzaj badań

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

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

do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6000 m2
nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba
próbek może zostać zwiększona (np.
nawierzchnie dróg w terenie zabudowy)
b)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny
dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań
kontrolnych dodatkowych.
Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i
wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy
przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych
dodatkowych do wyznaczonych odcinków częściowych.
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi
Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrażowe
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją
uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych
badań).
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium,
które nie wykonywało badań kontrolnych.
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona,
na której niekorzyść przemawia wynik badania.
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Właściwości materiałów należy 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 14.
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości
warstwy z reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo
sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną
dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do
odcinka budowy.
Grubość warstwy powinna spełniać warunek projektowanej grubości o więcej niż + 10% -0 %
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6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz
zawartością wolnych przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych
w tablicy 12. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości.
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie, nie może wykroczyć poza wartości
dopuszczalne podane w tablicy 12.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w
punktach głównych łuków poziomych.
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ±
0,5%.
6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna
Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas
technicznych należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody
równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar
wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona w
rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne [67].
Do oceny równości poprzecznej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas
technicznych należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody
równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi
jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość
poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne [67].
6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej
Szerokość warstwy, mierzona co 25,00 m, nie może się różnić od szerokości
projektowanej o więcej niż + 5 cm -0 cm.
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i
krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją
+ 1 cm -0 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać
przedziału dopuszczalnych odchyleń.
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od
dokumentacji projektowej o ± 5 cm.
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane,
wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy
powinny być w jednym poziomie.
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez
spękań, deformacji, plam i wykruszeń.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest dla warstwy wiążącej 1 m2 , dla warstwy wyrównawczej Mg
(megagram) wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według
pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Roboty związane z wykonaniem wyrównania podbudowy należą do robót ulegających
zakryciu. Zasady ich odbioru są określone w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.2.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy wiążącej mieszanką mineralno-asfaltową obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 dostarczenie materiałów,
 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,
 transport mieszanki na miejsce wbudowania,
 posmarowanie gorącym bitumem krawędzi urządzeń obcych,
 rozścielenie i zagęszczenie mieszanki zgodnie z założonymi spadkami i profilem,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.
10. Przepisy związane
Normy i przepisy związane z wykonaniem wyrównania podbudowy mieszankami
mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na gorąco są podane w STWiOR
D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 10.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA ŚCIERALNA WG WT-1 I WT-2 Z 2010 R.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w ramach
przebudowy rejonu osiedla Norwida w Złotowie.
1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiOR
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 można wykonywać dla dróg kategorii ruchu
od KR1-2 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7).Uziarnienie mieszanki betonu
asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki
Kategoria
ruchu

Mieszanki o wymiarze D1), mm

KR 1-2
AC11S
Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance.
2)
Dopuszczony do stosowania w terenach górskich.
1)

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do
przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże.
1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z
kołami pojazdów.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
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, wyrażony w procentach masy ziaren
przechodzących przez określony zestaw sit.
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1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
półsztywnych” GDDP-IBDiM [68].
1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D)
wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część
pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.
1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypełniacz mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego
i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego,
wyprodukowany oddzielnie).
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki
cząstkom zdyspergowanego asfaltu.
1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
1.4.
1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe
ACS
PMB
D
d
C
NPD

–

TBR

–

IRI

–

MOP

–

–
–
–
–
–

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR 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
STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PNEN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz
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lepiszczy wymienionych w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza nienormowe według
aprobat technicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
Kategoria
ruchu

Mieszanka
ACS

KR1 – KR2

AC11S,

Gatunek lepiszcza
asfalt drogowy
polimeroasfalt
50/70

-

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27]
Lp.
1
1
2
3
4

1
5

6

7

8
9

10

Metoda
badania

Właściwości

2
3
WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE
Penetracja w 25°C
0,1
PN-EN 1426 [21]
mm
Temperatura
mięknienia
Temperatura zapłonu,
nie mniej niż

Rodzaj
asfaltu
50/70
4
50-70

°C

PN-EN 1427 [22]

46-54

°C

PN-EN 22592
[62]

230

Zawartość składników
rozpuszczalnych,
%
PN-EN 12592
nie mniej niż
m/m
[28]
2
3
Zmiana masy po
starzeniu (ubytek lub
%
PN-EN 12607-1
przyrost),
m/m
[31]
nie więcej niż
Pozostała penetracja
%
PN-EN 1426 [21]
po starzeniu, nie
mniej niż
Temperatura
°C
PN-EN 1427 [22]
mięknienia po
starzeniu, nie mniej
niż
WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartość parafiny,
%
PN-EN 12606-1
nie więcej niż
[30]
Wzrost temp.
°C
PN-EN 1427 [22]
mięknienia po
starzeniu, nie więcej
niż
Temperatura
°C
PN-EN 12593
łamliwości Fraassa,
[29]
nie więcej niż

99
4
0,5

50

48

2,2
9

-8
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Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających
zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu
z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie,
posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu.
Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system
grzewczy pośredni z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością ± 5°C. Zaleca
się wyposażenie zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po
dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w
okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów
różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym.
2.3. Kruszywo
Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PNEN 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 [64] –
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.
Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza
powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji.
2.4. Środek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność
mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona
według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%.
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta.
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach, w warunkach określonych przez producenta.
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z
tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących
połączenia różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w
nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować:
c) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat
technicznych
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27],
asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się
inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wyrównawcza z warstwą
ścieralną) należy stosować kationowe emulsje asfaltowe według PN-EN 13808 [58] i WT-3
Emulsje asfaltowe 2009 [66] punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do
opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się
możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralnoasfaltowych,
– 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 STWiOR D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Asfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i
nadmiernym zawilgoceniem.
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w
odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich,
umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach,
autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały
pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone
w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić
wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4).
Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami
samowyładowczymi w zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed
wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu
mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki
antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji
projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w
tablicach 5 i 6.
Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to
należy przyjąć proporcję kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50.
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 7, 8 i
9.
Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwy ścieralnej dla ruchu KR1-KR2 [65]
Właściwość

AC5S

Przesiew, [% (m/m)]
AC8S
do
od
do
100
90
100
100
70
90
65
45
60
22
8
22
14
6
14

AC11S
Wymiar sita #, [mm]
od
od
do
16
100
11,2
90
100
8
100
70
90
5,6
90
2
40
30
55
0,125
8
8
20
0,063
6
5
12,0
Zawartość
Bmin6,0
Bmin5,8
Bmin5,6
lepiszcza,
minimum*)
*)
Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości
mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka
mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej
zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez
współczynnik  według równania:



2, 650

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

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

Warunki
zagęszcza
nia wg
PN-EN
13108-20
[48]
C.1.2,ubija
nie, 2×50
uderzeń
C.1.2,ubija
nie, 2×50
uderzeń

Metoda i warunki
badania

AC11S

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

Vmin1,0
Vmax3,0

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

C.1.2,ubija
nie, 2×50
uderzeń

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

C.1.1,ubija
nie, 2×35
uderzeń

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

VFBmin7
5

VFBmin9
3

VMAmin
14

ITSR90

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

Temperatura mieszanki
[°C]
od 140 do 180

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny
zapewnić równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod
warunkiem skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ,
rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich
właściwościach.
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca 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 podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku
podłoża z warstwy starej nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać wartości
podanych w tablicy 11.
Tablica 11. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy
asfaltowe (pomiar łatą 4-metrową lub równoważną metodą)
Maksymalna
nierówność podłoża
pod warstwę
ścieralną [mm]
Z, L, D
Pasy ruchu
9
Jeżeli nierówności są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże.
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją
ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być
zapewniony odpływ wody.
Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć.
Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy
wyrównać poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej.
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu
lanego w betonie asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić
materiałem o właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem
asfaltowym).
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni
powierzchnia podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata.
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np.
zalewami drogowymi według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi
materiałami według norm lub aprobat technicznych.
Klasa
drogi

Element nawierzchni
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5.5. Próba technologiczna
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do
przeprowadzenia w obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu
sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu
należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym
produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po
ustabilizowaniu się pracy otaczarki.
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację
kruszywa.
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić
w silosie lub załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni
samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27 [39].
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka
próbnego.
5.6. Odcinek próbny
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
Wykonawca wykona odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania
oraz ustalenia warunków zagęszczania.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej
50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie
zamierza stosować do wykonania warstwy ścieralnej.
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera
technologii wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego.
5.7. Połączenie międzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia
połączenia między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni
ruchem.
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia
między warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem
wody między warstwami.
Skropienie lepiszczem podłoża (np. z warstwy wiążącej asfaltowej), przed ułożeniem
warstwy 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 należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki
; jeśli mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą
ilość lepiszcza do skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją.
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania,
np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach
trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni
lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed
zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę
organizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h
przed układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce.
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5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym
zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7.
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż +5°C.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z
zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich
warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej
w tablicy 12. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania
podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas
silnego wiatru (V > 16 m/s)
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym
temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki
otoczenia.
Tablica 12.
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
w czasie
robót
robót
0
+5

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 13.
Tablica 13. Właściwości warstwy AC
Typ i wymiar
mieszanki

AC11S,
KR2

KR1-

Projektowana
grubość warstwy
technologicznej
[cm]

Wskaźnik
zagęszczenia
[%]

3

≥ 98

Zawartość
wolnych
przestrzeni w
warstwie
[%(v/v)]
1,5 ÷ 4,0

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

Badania dzielą się na:
badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców
celem sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i
ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w
kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z
niezbędną starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach.
W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy
niezwłocznie usunąć.
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie.
Inżynier może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie
zastrzeżeń Inżynier może przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3.
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:
– pomiar temperatury powietrza,
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni
(wg PN-EN 12697-13 [36]),
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.
6.3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy
jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników,
lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań
są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje
się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich
obecny.
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Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy
podano w tablicy 14.
Tablica 14. Rodzaj badań kontrolnych

a)

b)

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
2.5
Zawartość wolnych przestrzeni a)
2.6
Właściwości przeciwpoślizgowe
do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna
próbka; w razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np.
nawierzchnie dróg w terenie zabudowy)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny
dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań
kontrolnych dodatkowych.
Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i
wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy
przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych
dodatkowych do wyznaczonych odcinków częściowych.
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi
Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrażowe
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją
uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych
badań).
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium,
które nie wykonywało badań kontrolnych.
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona,
na której niekorzyść przemawia wynik badania.
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Właściwości materiałów należy 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.
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6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału
Grubość wykonanej warstwy nie może się różnić od projektowanej więcej niż 0%
+10%
6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz
zawartością wolnych przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych
w tablicy 14. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości.
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie może wykroczyć poza
wartości dopuszczalne kreślone w tablicy 13.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w
punktach głównych łuków poziomych.
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ±
0,5%.
6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna
Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa
ruchu.
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz
placów i parkingów należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub
metody równoważnej, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar
wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona przez
wartość odchylenia równości (prześwitu), które nie mogą przekroczyć 4 mm. Przez
odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią.
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłużnej
warstwy ścieralnej nawierzchni dróg klasy Z i L nie powinna być większa niż 8 mm. Badanie
wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg stosować metodę z
wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar
należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie
ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w
rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne [67].
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej
warstwy ścieralnej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna być większa
niż podana w tablicy 17. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru
nawierzchni.
Tablica 17. Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej
wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego
Klasa drogi
Z, L, D

Element nawierzchni
Pasy ruchu

Wartości odchyleń
równości
poprzecznej [mm]
≤4
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6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od
szerokości projektowanej o więcej niż -0% + 5 cm.
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i
krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją
± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału
dopuszczalnych odchyleń.
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od
dokumentacji projektowej o ± 5 cm.
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane,
wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy
powinny być w jednym poziomie.
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez
spękań, deformacji, plam i wykruszeń.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” [1] pkt 7.
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 STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
[1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według
pktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR 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 podłoża,
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 opracowanie recepty laboratoryjnej,
 wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
 wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
 posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i
krawężników,
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rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzętu.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje:
 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane
do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne
1. D-M-00.00.00
Wymagania ogólne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów
występujących w niniejszej STWiOR
2. PN-EN 196-21

3. PN-EN 459-2
4. PN-EN 932-3

5. PN-EN 933-1

6. PN-EN 933-3

7. PN-EN 933-4

8. PN-EN 933-5

9. PN-EN 933-6

10. PN-EN 933-9

11. PN-EN 933-10

Metody badania cementu – 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
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12. PN-EN 1097-2

13. PN-EN 1097-3

14. PN-EN 1097-4

15. PN-EN 1097-5

16. PN-EN 1097-6

17. PN-EN 1097-7

18. PN-EN 1097-8

19. PN-EN 1367-1

20. PN-EN 1367-3

21. PN-EN 1426
22. PN-EN 1427
23. PN-EN 1428

24. PN-EN 1429

25. PN-EN 1744-1
26. PN-EN 1744-4

27. PN-EN 12591
28. PN-EN 12592
29. PN-EN 12593

strumieniu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
kruszyw – Metody oznaczania odporności na
rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
kruszyw – Oznaczanie gęstości nasypowej i
jamistości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
kruszyw – Część 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
kruszyw – Część 5: Oznaczanie zawartości wody
przez suszenie w suszarce z wentylacją
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
kruszyw –Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i
nasiąkliwości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
kruszyw – Część 7: Oznaczanie gęstości
wypełniacza – Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
kruszyw – Część 8: Oznaczanie polerowalności
kamienia
Badania właściwości cieplnych i odporności
kruszyw na działanie czynników atmosferycznych
– Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
Badania właściwości cieplnych i odporności
kruszyw na działanie czynników atmosferycznych
– Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
słonecznej metodą gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie
penetracji igłą
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie
temperatury mięknienia – Metoda Pierścień i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie
zawartości wody w emulsjach asfaltowych –
Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie
pozostałości na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwałości podczas magazynowania metodą
pozostałości na sicie
Badania chemicznych właściwości kruszyw –
Analiza chemiczna
Badania chemicznych właściwości kruszyw –
Część 4: Oznaczanie podatności wypełniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie
wody
Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla
asfaltów drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie
rozpuszczalności
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie
temperatury łamliwości Fraassa
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30. PN-EN 12606-1

31. PN-EN 12607-1
i
PN-EN 12607-3
32. PN-EN 12697-6

33. PN-EN 12697-8

34. PN-EN 1269711

35. PN-EN 1269712
36. PN-EN 1269713
37. PN-EN 1269718
38. PN-EN 1269722
39. PN-EN 1269727
40. PN-EN 1269736

41. PN-EN 12846

42. PN-EN 12847
43. PN-EN 12850
44. PN-EN 13043

45. PN-EN 13074

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie
zawartości parafiny – Część 1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie
odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i
powietrza – Część 1: Metoda RTFOT
Jw. Część 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco –
Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej
metodą hydrostatyczną
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco –
Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej
przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco –
Część 11: Określenie powiązania pomiędzy
kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco –
Część 12: Określanie wrażliwości na wodę
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco –
Część 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco –
Część 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
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odparowanie

46. PN-EN 13075-1

47. PN-EN 13108-1
48. PN-EN 1310820
49. PN-EN 13179-1

50. PN-EN 13179-2

51. PN-EN 13398
52. PN-EN 13399

53. PN-EN 13587

54. PN-EN 13588
55. PN-EN 13589

56. PN-EN 13614

57. PN-EN 13703
58. PN-EN 13808
59. PN-EN 14023
60. PN-EN 14188-1
61. PN-EN 14188-2
62. PN-EN 22592

63. PN-EN ISO
2592

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu –
Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z
wypełniaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania –
Część 1: Beton Asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania –
Część 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do
mieszanek bitumicznych – Część 1: Badanie
metodą Pierścienia i Kuli
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do
mieszanek bitumicznych – Część 2: Liczba
bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie
nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie
odporności na magazynowanie modyfikowanych
asfaltów
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie
ciągliwości lepiszczy asfaltowych metodą pomiaru
ciągliwości
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji
lepiszczy asfaltowych metodą testu wahadłowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie
ciągliwości modyfikowanych asfaltów – Metoda z
duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie
przyczepności emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii
deformacji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji
asfaltów modyfikowanych polimerami
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1:
Specyfikacja zalew na gorąco
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2:
Specyfikacja zalew na zimno
Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury
zapłonu i palenia – Pomiar metodą otwartego
tygla Clevelanda
Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia –
Metoda otwartego tygla Clevelanda
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10.3. Wymagania techniczne
64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych - Zarządzenie nr 102 Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.
65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19
listopada 2011 r.
66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
10.4. Inne dokumenty
67. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna
Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
D-08.05.06a ŚCIEK ULICZNY Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
1.1. Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem ścieku ulicznego z betonowej kostki brukowej w
ramach przebudowy rejonu osiedla Norwida w Złotowie.
1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem i odbiorem ścieku ulicznego z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
o szer. 0,20m zgodnie z przedmiarem robót oraz dokumentacją techniczną.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ściek – zagłębienie z umocnionym dnem, zbierające i odprowadzające wodę.
1.4.2. Ściek – element konstrukcji jezdni, służący do odprowadzenia wód opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnika do odbiorników (np. kanalizacji deszczowej).
1.4.3. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu
niezbrojonego.
1.4.4. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony
określonym materiałem wypełniającym.
1.4.5. Szczelina dylatacyjna – spoina wykonywana zwykle co kilkadziesiąt metrów długości
ścieku (nad szczelinami ławy betonowej lub jako przedłużenie szczelin nawierzchni
betonowej), wypełniona drogowymi zalewami na gorąco lub na zimno, umożliwiająca
odkształcenia temperaturowe ścieku.
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
[1], pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR 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
STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową
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Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST.
2.2.2. Materiały do wykonania ścieku
–
–
–
–
–

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

2.3. Betonowa kostka brukowa
2.3.1. Cechy charakterystyczne
Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, do wykonania ścieku należy użyć
betonową kostkę brukową o następujących cechach charakterystycznych:
1. odmiana: kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
2. wzór (kształt): prostopadłościenny,
3. wymiary: szerokość min. 10 cm, grubość min. 8 cm, długość wg ustaleń producenta,
4. barwa: uzgodniona przez Wykonawcę z Inżynierem.
2.3.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym określa PN-EN
1338 [5] w sposób przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [5] do
stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą
w warunkach mrozu
Załąc
Lp.
Cecha
Wymaganie
znik
normy
1 Kształt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchyłki w
C
Długo szerok grubo Różnica pomię-dzy
mm od
ść
ość
ść
dwoma po-miarami gruzadeklarowanych
bości, tej samej kostki,
wymiarów kostki,
±2
±2
±3
powinna być ≤ 3 mm
grubości
±3
±3
±4
< 100 mm
≥ 100 mm
1.2 Odchyłki płaskości i
C
Maksymalna (w mm)
pofalowania
wypukłość
wklęsłość
(jeśli maksymalne
wymiary kostki
1,5
1,0
> 300 mm), przy długości
2,0
1,5
pomiarowej
300 mm
400 mm
2 Właściwości fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporność na
D
Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0
zamrażanie/rozmrażakg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5
nie z udziałem soli
kg/m2
odladzających (wg klasy
str. 111

STWiOR – przebudowa rejonu osiedla Norwida w Złotowie

2.2

3, zał. D)
Wytrzymałość na
rozciąganie przy
rozłupywaniu

F

2.3

Trwałość (ze względu
na wytrzyma-łość)

F

2.4

Odporność na ścieranie
(wg klasy 3
oznaczenia H normy)

GiH

2.5

Odporność na
poślizg/poślizgnięcie

3
3.1

Aspekty wizualne
Wygląd

J

3.2

Tekstura

J

3.3

Zabarwienie

I

Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa.
Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie
powinien wykazywać obciążenia niszczącego
mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania
Kostki mają zadawalającą trwałość
(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
Pomiar wykonany na tarczy
szerokiej
Böhmego,
ściernej,
wg zał. H mormy – badanie
wg zał. G
alternatywne
normy –
badanie
podstawowe
≤ 23 mm
≤20 000mm3/5000 mm2
a)
jeśli górna powierzchnia kostki nie była
szlifo-wana lub polerowana – zadawalająca
odporność,
b)
jeśli wyjątkowo wymaga się podania
wartości odporności na poślizg/poślizgnięcie –
należy zadeklarować minimalną jej wartość
pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym
przyrządem do badania tarcia)
a)
górna powierzchnia kostki nie powinna
mieć rys i odprysków,
b)
nie dopuszcza się rozwarstwień w
kostkach dwuwarstwowych,
c)
ewentualne wykwity nie są uważane za
istotne
a)
kostki z powierzchnią o specjalnej
teksturze – producent powinien opisać rodzaj
tekstury,
b)
tekstura lub zabarwienie kostki powinny
być porównane z próbką producenta,
zatwierdzoną przez odbiorcę,
c)
ewentualne różnice w jednolitości
tekstury lub zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we właściwościach
surowców i zmianach warunków twardnienia
nie są uważane za istotne

2.3.3. Składowanie kostek
Kostkę dostarczoną na paletach można składować na otwartej przestrzeni, przy czym
podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
2.4. Beton na ławę
Do wykonania ław pod ściek i krawężnik można stosować beton klasy C12/15 według
PN-EN 206-1 [3].
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2.6. Materiały na podsypkę oraz do wypełnienia spoin i szczelin w ścieku i
krawężnikach
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować
następujące materiały:
a) na podsypkę cementowo-piaskową
 mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego
wymagania PN-EN 13242 [11], cementu powszechnego użytku spełniającego
wymagania PN-EN 197-1 [2] i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008 [4],
b) do wypełniania spoin
 zaprawę cementowo-piaskową 1:2 spełniającą wymagania wg pktu a),
c) do wypełniania szczelin dylatacyjnych
 do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe,
poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm PN-EN 14188-1 [13] i PN-EN 14188-2
[14],
 do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną
mieszankę cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg pktu
a) lub inny materiał zaakceptowany przez Inżyniera.
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiałami kamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można
przechowywać do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu
twardym i suchym, b) terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o
szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach suchych i czystych. Cement dostarczony na
paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. Cement
niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i
wyładowania.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się
możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:
– betoniarki do wytwarzania betonu, zapraw i podsypki cementowo-piaskowej,
– wibratory do betonu,
– zagęszczarki wibracyjne płytowe zwykłe oraz z wykładziną elastomerową do
zagęszczania powierzchni ścieku z betonowych kostek brukowych,
– ubijaki ręczne,
– sprzęt do wypełniania szczelin dylatacyjnych,
– sprzęt drobny.
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej,
ST, instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany
przez Inżyniera.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1], pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach, zabezpieczone przed
przemieszczaniem się i uszkodzeniem.
Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami
towarowymi i innymi środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania.
Worki przewożone na paletach układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki
niespaletowane układa się na płask, przylegające do siebie, w równej wysokości do 10
warstw.
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można przewozić
dowolnymi środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach,
chroniących je przed zanieczyszczeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” [1], pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W
przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie ławy,
3. ułożenie ścieku,
4. roboty wykończeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST
lub wskazań Inżyniera:
– ustalić lokalizację robót,
– ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych
wysokościowych,
– usunąć przeszkody,
– zgromadzić wszystkie materiały potrzebne do rozpoczęcia robót.
5.4. Wykonanie ławy
Wykop pod ławę powinien odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w
szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego
koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.
Ławę betonową należy wykonać w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu
powinien być wyrównany warstwami. Beton powinien odpowiadać wymaganiom określonym
w punkcie 2.5. Co 50 m należy stosować w ławie szczeliny dylatacyjne, wypełnione
zalewami określonymi w punkcie 2.6 c).
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5.5. Ułożenie ścieku
Ściek układa się na uprzednio przygotowanej podsypce cementowo-piaskowej,
odpowiadającej wymaganiom punktu 2.6 a). Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala
inaczej, to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3÷5 cm. Dopuszczalne
odchyłki od przyjętej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. Podsypkę rozściela
się i zagęszcza się zagęszczarkami wibracyjnymi.
Ułożenie ścieku z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej
zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się
wykonanie robót jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC,
przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć materiałami
o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).
Układanie kostek w ścieku powinni wykonywać przyuczeni brukarze. Kostkę układa
się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka
zagęszcza się. Ubicie kostek należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej
(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np.
pęknięte) należy wymienić na kostki całe.
Elementy ścieku położone obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. kratek
ściekowych) powinny trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych
urządzeń.
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3
mm do 5 mm. Po ułożeniu kostek spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową,
spełniającą wymagania punktu 2.6 b).
Szczeliny dylatacyjne szerokości co najmniej 8 mm powinny być wykonane w
odległościach zgodnych z dokumentacją projektową lub ST. Szczeliny powinny być
wypełnione trwale zalewami określonymi w punkcie 2.6 c).
Chcąc ograniczyć okres wykonywania robót, można używać cementu o wysokiej
wytrzymałości wczesnej do podsypki cementowo-piaskowej i wypełnienia spoin zaprawą
cementowo-piaskową.
Po wypełnieniu spoin zaprawą, powierzchnię ścieku należy starannie oczyścić.
5.6. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do
robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do
istniejących warunków terenowych, takie jak:
 odtworzenie elementów czasowo usuniętych,
 roboty porządkujące otoczenie terenu robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” [1], pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną,
ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania
robót, określone przez Inżyniera,
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 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do
akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót
podaje tablica 4.
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

2

Wyszczególnienie badań i
pomiarów
Lokalizacja i zgodność granic
terenu robót z dokumentacją
projektową
Roboty przygotowawcze

3

Wykonanie ławy betonowej

4

Ułożenie ścieku

5

Wykonanie robót
wykończeniowych

Lp.
1

Częstotliwoś
ć badań
1 raz
1 raz

Wartości
dopuszczalne
Wg pktu 5 i
dokumentacji
projektowej
Wg pktu 5.3

Ocena
ciągła

Wg pktu 5.4

Jw.

Wg pktu 5.6

Ocena
ciągła

Wg pktu 5.7

6.4. Sprawdzenie wykonania ławy
Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegają:
a) linia ławy w planie, która może się różnić od projektowanego kierunku o  2 cm na każde
100 m ławy,
b) niweleta górnej powierzchni ławy, która może się różnić od niwelety projektowanej o
 1 cm na każde 100 m ławy,
c) wymiary i równość ławy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde
100 m ławy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
 wysokości (grubości) ławy  10% wysokości projektowanej,
 szerokości górnej powierzchni ławy  10% szerokości projektowanej,
 równości górnej powierzchni ławy 1 cm prześwitu pomiędzy powierzchnią ławy
a przyłożoną czterometrową łatą.
6.5. Sprawdzenie wykonania ścieku z betonowej kostki brukowej
Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają:
a) niweleta ścieku, która może różnić się od niwelety projektowanej o  1 cm na każde
100 m wykonanego ścieku,
b) równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde
100 m długości, która może wykazywać prześwit nie większy niż 0,8 cm pomiędzy
powierzchnią ścieku a łatą czterometrową,
c) wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na każdych 10 metrach
wykonanego ścieku, przy czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny,
d) grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która może się różnić od grubości
projektowanej o  1 cm.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
[1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
[1], pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST
i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pktu 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
wykop pod ławę,
wykonana ława,
wykonane podsypki.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWiOR
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz niniejszej STWiOR.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1], pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m ścieku z betonowej kostki brukowej obejmuje:
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
– oznakowanie robót,
– przygotowanie podłoża,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– wykonanie koryta pod ściek,
– wykonanie ławy betonowej,
– wykonanie podsypek cementowo-piaskowych,
– wykonanie ścieku z betonowej kostki brukowej według wymagań dokumentacji
projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
– odwiezienie sprzętu.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiOR obejmuje:
 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

str. 117

STWiOR – przebudowa rejonu osiedla Norwida w Złotowie

 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 (STWiOR)
1. D-M-00.00.00
Wymagania ogólne
10.2. Normy
2. PN-EN 197-1

3. PN-EN 206-1

4. PN-EN 1008

5. PN-EN 1338
6. PN-EN 1340
7. PN-EN 1343

8. PN-EN 12371

9. PN-EN 12372

10. PN-EN 12407
11. PN-EN 13242

12. PN-EN 13755

13. PN-EN 14188-1

Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria
zgodności dotyczące cementu powszechnego
użytku
Beton - Część 1: Wymagania, właściwości,
produkcja i zgodność (W okresie przejściowym
można stosować PN-B-06250:1988 Beton
zwykły)
Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności
wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesów produkcji betonu
Betonowe kostki brukowe – Wymagania i
metody badań
Krawężniki betonowe – Wymagania i metody
badań
Krawężniki z kamienia naturalnego do
zewnętrznych nawierzchni drogowych –
Wymagania i metody badań
Metody badań kamienia naturalnego –
Oznaczanie mrozoodporności
Metody badań kamienia naturalnego –
Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod
działaniem siły skupionej
Metody badań kamienia naturalnego – Badania
petrograficzne
Kruszywa dla niezwiązanych i związanych
hydraulicznie materiałów stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym (W okresie przejściowym można
stosować PN-B-11111:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka, PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do
nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek)
Metody badań kamienia naturalnego –
Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu
atmosferycznym
Wypełniacze szczelin i zalewy – Część 1:
Specyfikacja zalew na gorąco
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w
ramach przebudowy rejonu osiedla Norwida w Złotowie.
1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonywaniem nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
kolor czerwony na podsypce cementowo – piaskowej 2,5 MPa, nawierzchni parkingów z
kostki betonowej gr. 8 cm kolor grafitowy na podsypce cementowo – piaskowej 2,5 MPa i
chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm kolor szary na podsypce cementowo –
piaskowej 2,5 MPa zgodnie z przedmiarem robót dokumentacją techniczną.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze
sobą trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR 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
STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa / płyta ażurowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
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Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i
proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać:
 2 mm, dla kostek o grubości  80 mm.
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
 na długości
 3 mm,
 na szerokości
 3 mm,
 na grubości
 5 mm.
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być
mniejsza niż 60 MPa.
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza
niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B06250 [2] i wynosić nie więcej niż 6%.
2.2.6. Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest
wystarczająca, jeżeli:
 próbka nie wykazuje pęknięć,
 strata masy nie przekracza 5%,
 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie
zamrażanych nie jest większe niż 20%.
2.2.7. Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1]
powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych/ płyt ażurowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków,
klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement
powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych
powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
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Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i
barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być
barwniki nieorganiczne.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej / płyt ażurowych wykonuje się
ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe / płyty ażurowe mają jednolity kształt i
kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek
na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można
wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego.
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe / płyty ażurowe układane są
warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki / płyty ażurowe
przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą
stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach
transportowych producenta.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 5.
5.2. Podłoże
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z
wymogami określonymi w STWiOR D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i
zagęszczeniem podłoża”.
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5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki
brukowej / płyt ażurowych powinien być zgodny z dokumentacją projektową.
5.4. Podsypka
Zgodnie z pkt. 1.3.
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych / płyt ażurowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest
ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i
zaakceptowanego przez Inżyniera.
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby
szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej
od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i
przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać
walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię.
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz
oddana do ruchu.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent
kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej STWiOR.
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta
wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości
na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2
powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie
wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z
dokumentacją projektową i odpowiednimi STWiOR.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5
niniejszej STWiOR. Grubość podsypki nie może się różnic o ± 10%.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami
wg pkt 5.6 niniejszej STWiOR:
 pomierzenie szerokości spoin,
 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą
BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
tolerancją  0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać  1 cm.
6.4.4. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż
 5 cm.
6.4.5. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać
+ 1,0 cm, - 0 cm.
6.5. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były
przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie
poleci Inżynier.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowej.
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8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według
pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 przygotowanie podłoża,
 ewentualnie wykonanie podbudowy,
 wykonanie podsypki,
 ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.
Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),
 dostarczenie materiałów,
 wykonanie podsypki,
 ułożenie i ubicie kostki,
 wypełnienie spoin,
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Przepisy związane
Normy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na
tarczy Boehmego
PN-B-06250
Beton zwykły
PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład,
wymagania
i ocena zgodności
PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
BN-80/6775Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/04
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika
piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą.
PN-B-04111
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
D.06.01.01 HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWĄ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp i rowów
w ramach przebudowy rejonu osiedla Norwida w Złotowie.
1.2

Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z humusowaniem gr. 10 cm i obsianiem nasionami trawy zgodnie z
dokumentacją techniczną oraz przedmiarem robót.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę.
1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części
organicznych.
1.4.3.Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy
roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej
grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem.
1.4.4.Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie
bruzd, przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni.
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR 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
STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą
STWiOR są:
 ziemia urodzajna,
 nasiona traw.
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2.3. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia
urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczeń obcych.
W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu
stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom:
a) optymalny skład granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)
12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)
20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)
45 - 70%,
b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2,
c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2,
d) kwasowość pH
 5,5.
2.4. Nasiona traw
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające
wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 równiarek,
 ubijaków o ręcznym prowadzeniu,
 cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc
niedostępnych).
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport humusu
Humus można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających przed obsypaniem się ziemi urodzajnej.
4.2.2. Transport nasion traw
Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 5.
5.2. Humusowanie
Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej
krawędzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza
podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić 10 cm po moletowaniu i
zagęszczeniu, w zależności od gruntu występującego na powierzchni skarpy.
W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni
skarpy należy wykonywać rowki poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 do 5
cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić
(pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne.
5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawą
Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw
polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:
- humusowanie (patrz pkt 5.2),
- obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, w ilości od 18 g/m2 do
30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża,
wystawy oraz pochylenia skarp),
W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST,
oraz na sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion
traw.
Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być
większa niż 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie
zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą
występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
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 m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów umocnionych przez humusowanie i
obsianie,
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie i obsianie
obejmuje:
 roboty pomiarowe i przygotowawcze,
 dostarczenie i wbudowanie materiałów,
 pielęgnacja poprzez polewanie wodą oraz ewentualny dosiew,
 uporządkowanie terenu,
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-R65023:1999

Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
D-03.02.01a REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem regulacji pionowej włazów studzienek
kanalizacyjnych,
wpustów
ulicznych,
pokryw
telekomunikacyjnych,
zaworów
wodociągowych, hydrantów oraz zaworów gazowych w ramach przebudowy rejonu
osiedla Norwida w Złotowie.
1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej włazów
studzienek kanalizacyjnych, kratek ściekowych wpustów ulicznych, studzienek
telefonicznych oraz zaworów wodociągowych zgodnie z przedmiarem robót oraz
dokumentacją techniczną.
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 żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych

studzienek rewizyjnych, umożliwiający 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 (żeliwna) z wlewem bocznym (w krawężniku) - urządzenie, przez które wody

opadowe przedostają się w płaszczyźnie krawężnika 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 STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” [1] pkt 1.5.
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2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania regulacji pionowej
Wykonawca przystępujący do wykonania naprawy, powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
 piły tarczowej,
 młota pneumatycznego,
 sprężarki powietrza,
 zagęszczarki wibracyjnej,
 sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” [1] pkt 5.
5.2. Wykonanie regulacji
Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiOR nie przewiduje inaczej, to wykonanie
regulacji wysokościowej obejmuje:
1. zdjęcie przykrycia,
2. rozebranie nawierzchni wokół urządzenia:
 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. osadzenie przykrycia z wykorzystaniem istniejących lub nowych materiałów oraz ew.
wyrównaniem zaprawą cementową.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” [1] pkt 6.
6.4. Badania wykonanych robót
Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie:
 wygląd zewnętrzny wykonanej naprawy w zakresie wyglądu, kształtu, wymiarów, desenia
nawierzchni typu kostkowego,
 poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej
nawierzchni – obniżenie włazów, pokrywy itp. nie więcej jak 0,5 cm w stosunku do
wykonanej nawierzchni.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR 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 STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
[1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST
i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR D-M-00.00.00
[1] „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania regulacji pionowej obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 roboty rozbiórkowe,
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 wykonanie naprawy studzienki,
 odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
 odwiezienie sprzętu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru oznakowania pionowego w ramach przebudowy rejonu osiedla Norwida w
Złotowie.
1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach,
w postaci:
 znaków nowych (wymiana znaków starych)
zgodnie z przedmiarem robót oraz projektem budowlanym. Wielkość znaków z grupy
średniej, odblaskowość folii – II generacji.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Stały znak drogowy pionowy - składa się z lica, tarczy z uchwytem montażowym oraz
z konstrukcji wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku - płaska powierzchnia z usztywnioną krawędzią, na której w sposób
trwały umieszczone jest lico znaku. Tarcza może być wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji powłokami
ochronnymi zapewniającymi jakość i trwałość wykonanego znaku.
1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej
wraz z naniesioną treścią, wykonaną techniką druku sitowego, wyklejaną z transparentnych
folii ploterowych lub z folii odblaskowych.
1.4.4. Uchwyt montażowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozją,
służący do zamocowania w sposób rozłączny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.
1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe
(wykonane jest z materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym).
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy,
kratownice, wysięgniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujący przenoszenie obciążeń
zmiennych i stałych działających na konstrukcję i zamontowane na niej znaki lub tablice.
1.4.7 Znak drogowy podświetlany - 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 użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do
3 miesięcy od daty produkcji.
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1.4.10 Znak użytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub magazynowany
przez okres dłuższy niż 3 miesiące od daty produkcji.
1.4.11 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR 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
STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Dopuszczenie do stosowania
Producent znaków drogowych powinien posiadać dla swojego wyrobu aprobatę
techniczną, certyfikat zgodności nadany mu przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, znak
budowlany „B” i wystawioną przez siebie deklarację zgodności, zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaskowe stosowane na lica znaków drogowych powinny
posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę oraz deklaracje
zgodności wystawioną przez producenta. Słupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne
powinny mieć deklaracje zgodności z odpowiednimi normami.
W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [25],
podano szczegółowe informacje odnośnie wymagań dla znaków pionowych.
2.3. Tarcza znaku
2.3.1. Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne
Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a
także 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.
2.3.2. 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 także udostępnić na
życzenie odbiorcy:
a) instrukcję montażu znaku,
b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
c) instrukcję utrzymania znaku.
Trwałość znaku powinna być co najmniej równa trwałości zastosowanej folii.
Minimalny okres gwarancyjny powinnien wynosić dla znaków z folią II generacji – 10 lat.
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2.3.3. Materiały do wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku powinna być wykonana z :
 blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] lub
PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13].
Grubość warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie
może być mniejsza niż 28 m (200 g Zn/m2).
Znaki i tablice powinny spełniać następujące wymagania podane w tablicy 1.
Tablica 1.Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych
Parametr
Wytrzymałość na
obciążenie siłą
naporu wiatru
Wytrzymałość na
obciążenie
skupione
Chwilowe
odkształcenie
zginające
Chwilowe
odkształcenie
skrętne

Jednostka

Wymaganie

kN m-2

 0,60

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

kN

 0,50

PL2

mm/m

 25

TDB4

stopień  m

TDT1
 0,02
TDT3
 0,11
TDT5
 0,57
TDT6*
 1,15
Odkształcenie
mm/m lub 20 % odkształcenia
trwałe
stopień  m chwilowego
Rodzaj krawędzi
Zabezpieczona,
E2
znaku
krawędź tłoczona,
zaginana, prasowana
lub zabezpieczona
profilem
krawędziowym
Przewiercanie lica
Lico znaku nie może
P3
znaku
być przewiercone z
żadnego powodu
* klasę TDT3 stosuje się dla tablic na 2 lub więcej podporach, klasę TDT 5
dla tablic na jednej podporze, klasę TDT1 dla tablic na konstrukcjach
bramowych, klasę TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysięgnikowych
Przyjęto zgodnie z tablicą 1, że przy sile naporu wiatru równej 0,6 kN (klasa WL2),
chwilowe odkształcenie zginające, zarówno znak, jak i samą tarczę znaku nie może być
większe niż 25 mm/m (klasa TDB4).
2.3.4. Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcze znaków powinny spełniać także następujące wymagania:
 krawędzie tarczy znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich
podwójne gięcie o promieniu gięcia nie większym niż 10 mm włącznie z narożnikami lub
przez zamocowanie odpowiedniego profilu na całym obwodzie znaku,
 powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć, pofałdowań i
otworów montażowych. Dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/m,
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 podwójna gięta krawędź lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montażowe
powinny usztywnić tarczę znaku w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 były
spełnione. Dopuszcza się maksymalne odkształcenie trwałe do 20 % odkształcenia
odpowiedniej klasy na zginanie i skręcanie,
 tylna powierzchnia tarczy powinna być zabezpieczona przed procesami korozji
ochronnymi powłokami chemicznymi oraz powłoką lakierniczą o grubości min. 60 µm z
proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub półmatowych w kolorze
RAL 7037; badania należy wykonywać zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521
[1] w zakresie odporności na działanie mgły solnej oraz wody.
Tarcze znaków i tablic o powierzchni > 1 m2 powinny spełniać dodatkowo
następujące wymagania:
 narożniki znaku i tablicy powinny być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami
określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. [25] nie mniejszym jednak niż 30 mm, gdy wielkości tego promienia nie wskazano,
 łączenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzdłuż
poziomej lub pionowej krawędzi powinno być wykonane w taki sposób, aby nie
występowały przesunięcia i prześwity w miejscach ich łączenia.
2.4. Znaki odblaskowe
2.4.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez naklejenie na tarczę znaku lica
wykonanego z samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej.
Folia odblaskowa (odbijająca powrotnie) powinna spełniać wymagania określone w
aprobacie technicznej .
Lico znaku powinno być wykonane z:
 samoprzylepnej folii odblaskowej o właściwościach fotometrycznych i kolorymetrycznych
II generacji (folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi
aprobatami technicznymi dla poszczególnych typów folii,
 do nanoszenia barw innych niż biała można stosować: farby transparentne do sitodruku,
zalecane przez producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadające aprobaty
techniczne,
 dopuszcza się wycinanie kształtów z folii II generacji pod warunkiem zabezpieczenia ich
krawędzi lakierem zalecanym przez producenta folii,
 nie dopuszcza się stosowania folii o okresie trwałości poniżej 10 lat do znaków stałych,
Minimalna początkowa wartość współczynnika odblasku R’(cd·lx-1m-2 ) znaków
odblaskowych, zmierzona zgodnie z procedurą zawartą w CIE No.54 [29], używając
standardowego iluminanta A, powinna spełniać odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.
Współczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorów drukowanych, z wyjątkiem białego,
nie powinien być mniejszy niż 70 % wartości podanych w tablicy 2 dla znaków II generacji,
zgodnie z publikacją CIE No 39.2 [28]..
W przypadku oświetlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0
współrzędne chromatyczności i współczynnik luminancji  powinny być zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.
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Wymagania dla współczynnika luminancji  i współrzędnych chromatyczności
x, y oraz współczynnika odblasku R’

Tablica 2.

Właściwości

Lp.
1

Jednost
ki

Współczynnik odblasku R’ cd/m2lx
(kąt oświetlenia 5o, kąt
obserwacji 0,33o) dla folii:
- białej
- żółtej
- czerwonej
- zielonej
- niebieskiej
- brązowej
- pomarańczowej
- szarej

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

Współczynnik luminancji  i
współrzędne
chromatyczności x, y *) dla
folii:
  0,27
- białej
  0,16
- żółtej
  0,03
- czerwonej
  0,03
- zielonej
  0,01
- niebieskiej
0,09   0,03
- brązowej
  0,14
- pomarańczowej
0,18   0,12
- szarej
*) współrzędne chromatyczności x, y w polu barw według tablicy 3
2

Tablica 3. Współrzędne punktów narożnych wyznaczających pola barw
Barwa folii

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

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

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

Pomarańczowa
Szara

x
y
x
y

Współrzędne chromatyczności punktów
narożnych wyznaczających pole barwy
(źródło światła D65, geometria pomiaru
45/0 o)
1
2
3
4
0,610
0,535
0,506
0,570
0,390
0,375
0,404
0,429
0,350
0,300
0,285
0,335
0,360
0,310
0,325
0,375

2.4.2. Wymagania jakościowe
Powierzchnia licowa znaku powinna być równa, gładka, bez rozwarstwień, pęcherzy i
odklejeń na krawędziach. Na powierzchni mogą występować w obrębie jednego pola średnio
nie więcej niż 0,7 błędów na powierzchni (kurz, pęcherze) o wielkości najwyżej 1 mm. Rysy
nie mają prawa wystąpić.
Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej
odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia.
Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą
powstać przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż
podane w p. 2.5.3.
Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny być wolne od smug i cieni.
Krawędzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny być odpowiednio
zabezpieczone np. przez lakierowanie lub ramą z profilu ceowego.
Powłoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna być równa,
gładka bez smug i zacieków.
Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.
2.5.3 Tolerancje wymiarowe znaków drogowych
2.5.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubości blach
Sprawdzenie śrubą mikrometryczną:
 dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi - 0,14 mm,
2.5.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubości powłok malarskich
Dla powłoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubości 60 µm wynosi
15 nm. Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000 [22].
2.5.3.3 Tolerancje wymiarowe dla płaskości powierzchni
Odchylenia od poziomu nie mogą wynieść więcej niż 0,2 %, wyjątkowo do
%. Sprawdzenie szczelinomierzem.

0,5

2.5.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków
Sprawdzenie przymiarem liniowym:

 wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1m2 podane w opisach szczegółowych

załącznika nr 1 [25] są należy powiększyć o 10 mm i wykonać w tolerancji wymiarowej 
5 mm,
 wymiary dla tarcz znaków i tablic o powierzchni > 1m2 podane w opisach szczegółowych
załącznika nr 1 [25] oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E należy powiększyć o 15
mm i wykonać w tolerancji wymiarowej  10 mm.
2.5.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku
Sprawdzone przymiarem liniowym:
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 tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszą  1,5 mm,
 tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodą wyklejania wynoszą  2 mm,
 kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) muszą być równe z dokładnością w każdym
kierunku do 1,0 mm.
W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4
cm nie może występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o
wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie
jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku.
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.
Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po
zgięciu tarczy o 90o przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono
zniszczeniu.
2.5.4 Obowiązujący system oceny zgodności
Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych [30] wyrób, który posiada aprobatę techniczną może być
wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie
odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał
oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z aprobatą techniczną i oznakował
wyrób budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [26]
oceny zgodności wyrobu z aprobatą techniczną dokonuje producent, stosując system 1.
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów
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 STWiOR 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 możliwością korzystania z następującego sprzętu:
3
3
 koparek kołowych, np. 0,15 m lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m ,
 betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,
 środków transportowych do przewozu materiałów,
 przewoźnych zbiorników na wodę,
Pierwsze dwie pozycje dotyczą wykonawcy znaków bramowych.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2. Transport znaków do pionowego oznakowania dróg
Znaki drogowe należy na okres transportu odpowiednio zabezpieczyć, tak aby nie
ulegały przemieszczaniu i w sposób nie uszkodzony dotarły do odbiorcy.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć:
 lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni,
 wysokość zamocowania znaku.
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób,
aby w czasie trwania i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków.
Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją
projektową.
Miejsce wykonywania prac należy oznakować, w celu zabezpieczenia pracowników i
kierujących pojazdami na drodze.
5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Słupki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją i STWiOR.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
 odchyłka od pionu, nie więcej niż  1 %,
 odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż  2 cm,
 odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub
pasa awaryjnego postoju, nie więcej niż + 5 cm -0 cm, przy zachowaniu minimalnej
odległości umieszczenia znaku zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i
warunków ich umieszczania na drogach [25].
5.5. Połączenie tarczy znaku ze słupkiem
Tarcza znaku musi być zamocowana do słupka w sposób uniemożliwiający jej
przesunięcie lub obrót.
Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku ze słupkiem musi umożliwiać,
przy użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od słupka przez cały okres
użytkowania znaku.
Nie dopuszcza się zamocowania znaku do słupka w sposób wymagający
bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku.
5.6. Oznakowanie znaku
Każdy wykonany znak drogowy musi mieć naklejoną na rewersie naklejkę
zawierającą następujące informacje:
a) numer i datę normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],
b) klasy istotnych właściwości wyrobu,
c) miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji
d) nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę jeśli
nie jest producentem,
e) znak budowlany „B”,
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f)
g)

numer aprobaty technicznej IBDiM,
numer certyfikatu zgodności i numer jednostki certyfikującej.
Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z
normalnej odległości widzenia, a całkowita powierzchnia naklejki nie była większa niż 30 cm2
. Czytelność i trwałość cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna być niższa od
wymaganej trwałości znaku. Naklejkę należy wykonać z folii nieodblaskowej.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR 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, Inżynier może 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
Wszystkie materiały dostarczone na budowę powinny być sprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami
zawartymi w tablicy 7.
Tablica 7. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów
dostarczonych przez producentów
Lp.
1

2

Rodzaj
badania

Liczba badań

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

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

Ocena
wyników
badań

Wyniki
badań
powinny być
zgodne z
wymagania
mi punktu 2

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie
właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie
2.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót

str. 140

STWiOR – przebudowa rejonu osiedla Norwida w Złotowie

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać:
 zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary

znaków, wysokość zamocowania znaków),
zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,
poprawność wykonania fundamentów pod słupki,
poprawność ustawienia słupków,
zgodność rodzaju i grubości blachy ze specyfikacją.
7. OBMIAR ROBÓT





7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi są:
a) szt. (sztuka), dla znaków drogowych konwencjonalnych.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6, dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór ostateczny
Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru
ostatecznego.
Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na
podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5.
8.3. Odbiór pogwarancyjny
Przed upływem okresu gwarancyjnego należy wykonać przegląd znaków i wybraną
grupę poddać badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przeglądu i badań mogą być
podstawą odbioru pogwarancyjnego.
Odbiór pogwarancyjny należy przeprowadzić w ciągu 1 miesiąca po upływie okresu
gwarancyjnego, ustalonego w STWiOR.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR 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,
 montaż słupków,
 zamocowanie tarcz znaków drogowych,
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 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w STWiOR.

10. NORMY I przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-76/C-81521

2. PN-83/B-03010
3. PN-84/H-74220
4. PN-88/C-81523
5. PN-89/H-84023.07
6. PN-B-03215:1998
7. PN-B-03264:2002
8. PN-EN 40-5:2004
9. PN-EN 206-1:2003

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

Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taśmy i
płyty - Tolerancje kształtu i wymiarów wyrobów
walcowanych na zimno
PN-EN ISO
Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą
1461:2000
zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) –
Wymaganie i badanie
PN-EN 10240:2001
Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki
ochronne rur stalowych. Wymagania
dotyczące powłok wykonanych przez
cynkowanie ogniowe w ocynkowniach
zautomatyzowanych
PN-EN 10292:2003/ Taśmy i blachy ze stali o podwyższonej
A1:2004/A1:2005(U) granicy plastyczności powlekane ogniowo w
sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy
PN-EN
Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych
10327:2005(U)
powlekane ogniowo w sposób ciągły do
obróbki plastycznej na zimno. Warunki
techniczne dostawy
PN-EN 12767:2003
Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych
dla urządzeń drogowych. Wymagania i
metody badań
PN-EN 12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 1: Znaki
stałe
prEN 12899-5
Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 5
Badanie wstępne typu
PN-EN 60529:2003
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy

10. PN-EN 485-4:1997

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
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19. PN-EN 60598-1:
1990
20. PN-EN 605982:2003(U)
21. PN-H-74200:1998
22. PN-EN ISO
2808:2000
23. PN-91/H-93010
24. PN-S-02205:1998

(Kod IP)
Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i
badania
Oprawy oświetleniowe - Wymagania
szczegółowe - Oprawy oświetleniowe drogowe
Rury stalowe ze szwem, gwintowane
Farby i lakiery - oznaczanie grubości powłoki
Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania

10.2 Przepisy związane
Załączniki nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na
drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.
U. nr 249, poz. 2497)
28. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling
(Zalecenia dla barw powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)
29. CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy współczynnik
odblasku definicja i pomiary)
30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
Stałe odblaskowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zalecenia
IBDiM do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009
25.
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