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D-00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB lub zamiennie ST) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót.  

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych i instalacyjnych.

W przypadku wycofania normy i zastąpienia jej nową, wszelkie badania należy wykonywać zgodnie z normą obowiązującą. 

Jeżeli wyrób budowlany posiada certyfikat CE, nie jest konieczne wykonywanie badań, gdyż wszelkie parametry techniczne zostały przedstawione
w certyfikacie.

Wszędzie  w  różnych  rozdziałach  Specyfikacji  technicznych  czynione  są  odniesienia  do  norm  krajowych,  które  napisane  są  i  winy  być
interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

1.3.1.   Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót objętych realizacją zadania w p.1.1.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny
element konstrukcyjny lub technologiczny (mur oporowy, korpus ziemny, węzeł).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw
sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga -  wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi  urządzeniami  technicznymi
związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego
wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami,
stanowiący  urzędowy dokument  przebiegu  robót  budowlanych,  służący  do  notowania  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  robót,
rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy  Inżynierem/  Kierownikiem  projektu,
Wykonawcą i projektantem.

1.4.8. Inżynier/Kierownik  projektu/  Inspektor  Nadzoru  –  osoba  wymieniona  w  danych  kontraktowych  (wyznaczona  przez  Zamawiającego,  o  której
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.10. Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

1.4.13. Konstrukcja  nośna  (przęsło  lub  przęsła  obiektu  mostowego)  -  część  obiektu  oparta  na  podporach  mostowych,  tworząca  ustrój  niosący  dla
przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Książka  obmiarów  -  akceptowany  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do  wpisywania  przez
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu
przez Inżyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i
prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inżyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne
warunki dla ruchu.
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.
b) Warstwa  wiążąca  -  warstwa  znajdująca  się  między  warstwą  ścieralną  a  podbudową,  zapewniająca  lepsze  rozłożenie  naprężeń  w  nawierzchni  i

przekazywanie ich na podbudowę.
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i

podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i

przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu.
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h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i
krzewów.  Pas  drogowy  może  również  obejmować  teren  przewidziany  do  rozbudowy  drogi  i  budowy  urządzeń  chroniących  ludzi  i  środowisko  przed
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do
ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

1.4.28. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu
budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie  Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie  polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu,  w formie pisemnej,
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów
geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.

1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub
urządzeń technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka,
szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.

1.4.34. Przeszkoda  sztuczna  -  dzieło  ludzkie,  stanowiące  utrudnienie  w  realizacji  zadania  budowlanego,
na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego
przedmiotem robót.

1.4.37. Rekultywacja  -  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji  terenom  naruszonym  w czasie  realizacji  zadania
budowlanego.

1.4.40. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona
w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące
część terenu budowy.

1.4.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego
pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz
ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  kontraktowych  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi
uzgodnieniami  prawnymi i  administracyjnymi,  lokalizację  i współrzędne punktów  głównych trasy  oraz  reperów,  dziennik  budowy oraz  dwa  egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiORB.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru  ostatecznego  robót.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu  Umowy,

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWiORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią
część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić
Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

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 STWiORB.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 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
STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego
robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i
znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

W  miejscach  przylegających  do  dróg  otwartych  dla  ruchu,  Wykonawca  ogrodzi  lub  wyraźnie  oznakuje  teren  budowy,  w  sposób  uzgodniony  z
Inżynierem/Kierownikiem projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w
sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach
określonych przez Inżyniera:

a) dwóch tablic informacyjnych (wg wzoru ustalonego z Zamawiającym i/lub Inżynierem),

b) tablic informacyjnych (w widocznych miejscach) w ilości ustalonej z Inżynierem, zgodnie z Zarządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Wykonawca zobowiązany jest do: montażu wspomnianych tablic w sposób zapewniający ich stabilność i  trwałość przez cały okres realizacji  robót, do ich
utrzymywania w dobrym stanie w tym okresie oraz likwidacji po zakończeniu wszystkich robót.

Sposób posadowienia wszystkich tablic powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przy małych tablicach można posłużyć się typowymi
rozwiązaniami jak dla oznakowania pionowego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu

budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  dóbr  publicznych  i  innych,  a  wynikających  z  nadmiernego  hałasu,  wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

                  Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.

Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze  strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności
prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie
gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

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 przed przystąpieniem do robót przeanalizuje występowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i na podstawie tej analizy wybierze sprzęt
oraz sposób wykonania robót  zapewniający ochronę tych sieci i urządzeń przed uszkodzeniami na czas wykonywania robót.

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 Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Jeżeli  teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne
niedogodności  dla  mieszkańców.  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy  mieszkaniowej  w  sąsiedztwie  budowy,  spowodowane  jego
działalnością.
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W  celu  uniknięcia  niesłusznych  roszczeń  odszkodowawczych  ze  strony  właścicieli   istniejących  nieruchomości,  Wykonawca  przed  rozpoczęciem  robót
budowlanych sporządzi inwentaryzacje stanu istniejącej  zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie  robót, dokumentując stan techniczny tych
obiektów jak również, jeśli wystąpi taka sytuacja,  Wykonawca określi poziom wody pitnej w studniach. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą  zdjęcia,
skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu,  który dokumentują.

Inżynier/Kierownik  projektu  będzie  na  bieżąco  informowany  o  wszystkich  umowach  zawartych  pomiędzy  Wykonawcą  a  właścicielami
nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w
takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego istniejących dróg lokalnych, znajdujących się w najbliższym
otoczeniu  inwestycji  oraz  w dalszej  odległości,  wykorzystywanych do ciężkiego transportu  Wykonawcy.  Dane inwentaryzacyjne zawarte  w dokumentacji
Wykonawca potwierdzi u Zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym  dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną
częścią tej dokumentacji będą  zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują.
Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w
sposób i potwierdzony u Zarządcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny
koszt.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z
terenu  robót.  Wykonawca  uzyska  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  i uzgodnienia  od  właściwych  władz  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków
(ponadnormatywnych).

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia zabezpieczające,  socjalne oraz sprzęt  i odpowiednią  odzież dla  ochrony życia  i
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

W terminie wynikającym z Warunków Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inżynierowi   szczegółowy plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („BIOZ")
zgodnie z rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz. U. Nr 120 z 2003r. poz. 1125 i 1126).

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie
kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania
potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowla
drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

W przypadku prowadzenia robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, odwodnienie  wykopów na czas budowy Wykonawca wykona
we własnym zakresie i na własny koszt.

Jeżeli,  na  skutek  zaniedbań Wykonawcy,  dojdzie  do uszkodzenia  jakiejkolwiek  części  budowli  drogowej  lub jej  elementów,  to  Wykonawca na polecenie
Inżyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzając budowlę drogową lub jej element do zgodności z wymaganiami kontraktu.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z takimi naprawami oraz opracowaniem i uzgodnieniem ewentualnych projektów technologicznych napraw (dla
tych napraw, które wg Inżyniera będą wymagać takich projektów).

Koszt ochrony i utrzymania robót nie podlega odrębnej zapłacie i powinien być uwzględniony w Cenie Kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne,
które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia
robót.

Wykonawca będzie  przestrzegać  praw patentowych i  będzie w pełni  odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie
znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w
sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz
wykonane i  zbadane roboty,  będą obowiązywać postanowienia  najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i  przepisów o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu,
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

“DROGTOM OPOLE” 



Przebudowa ulicy Wiejskiej i Wiosennej w Niewodnikach

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte
na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie
z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń  u  Wykonawcy wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym
i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót.

1.5.15. Niewypały, niewybuchy

              W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót na pozostałości po działaniach wojennych

tj. miny, niewypały, niewybuchy pociski i tego typu materiały - Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania robót, zabezpieczenia terenu oraz
wezwania odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie saperskie) i niezwłocznego powiadomienia Inżyniera. Jeżeli w wyniku wyżej wymienionych
działań  wystąpią  opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą - ustali wydłużenie   czasu wykonania robót. 

1.5.16. Inwentaryzacja istniejących budynków - monitoring stanu technicznego

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji stanu budynków  istniejących zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu
budowy mogących być narażonymi na  oddziaływanie robót, zgodnie z zapisami w p. 1.5.8.

1.5.17. Przebudowa urządzeń kolidujących

Ewentualną przebudowę urządzeń kolidujących nie opisanych w Dokumentacji  projektowej należy wykonać pod nadzorem i  w uzgodnieniu z
gestorami tych urządzeń.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów gestorów urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy.

2. MATERIAŁY

          Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w STWiORB lub Dokumentacji  Technicznej oznaczać będzie definicję standardu, a nie specyficzny produkt do
zastosowania w projekcie. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych do zatwierdzenia. 

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania robót powinny spełniać wymagania  określone w STWiORB, polskich normach (PN), w tym normach
europejskich wprowadzonych do  zbioru Krajowych aktów prawnych (PN-EN), a w przypadku materiałów i urządzeń, dla których nie  ustanowiono normy -
aprobatach technicznych oraz ustawie z dnia 16.04.2004r.  o wyrobach  budowlanych (Dz.U. nr 92,  poz. 881, wraz  z późniejszymi zmianami) oraz innych
obowiązujących rozporządzeniach.

Wyrób  budowlany  może  być  wprowadzony,  jeżeli  nadaje  się  do  stosowania  przy  wykonywaniu   robót  budowlanych,  w  zakresie  odpowiadającym  jego
właściwościom  użytkowym  i  przeznaczeniu,  to   znaczy  ma  właściwości  użytkowe  umożliwiające  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom
budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, oraz zapewnia spełnienie wymagań  podstawowych.

2.1.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.  

Grunt z wykopów przewidziany do wywiezienia z budowy (nadmiar gruntu z wykopów, grunty nienośne) - Wykonawca wywiezie poza teren budowy. Koszt
ewentualnego składowania, załadunku, transportu poza teren budowy i utylizacji gruntów nienośnych spoczywa na Wykonawcy. Każdy rodzaj robót, w którym
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  użyte  do  robót,  były  zabezpieczone  przed
zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem
projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu.

2.3. Materiały pochodzące z rozbiórek.

Materiały pochodzące z rozbiórek przechodzą na własność Wykonawcy. Materiały pochodzące z rozbiórek Wykonawca usunie z placu budowy i
unieszkodliwi  przy  przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, wraz  z późniejszymi zmianami). Usuwanie
materiału z terenu budowy powinno odbywać się bez zbędnej  zwłoki.

Miejsce  składowania  materiałów  z  rozbiórki  Wykonawca  zabezpieczy  staraniem  własnym.  Koszt  związany  z  rozbiórką,  składowaniem,
zabezpieczeniem,  transportem,  rozładunkiem   i  utylizacją   materiałów  pochodzących  z  rozbiórek  nie  podlega  osobnej  zapłacie  i  Wykonawca  powinien
uwzględnić w cenie kontraktowej.

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 STWiORB,
PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach,
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.
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Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB
i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i
właściwości przewożonych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych
robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  STWiORB,  PZJ,  projektem  organizacji  robót  opracowanym  przez  Wykonawcę  oraz
poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i

rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za

ich dokładność.
Decyzje  Inżyniera/Kierownika  projektu  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach

określonych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i w STWiORB,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji
Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, własne
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu,
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

Inżynier ma prawo podjąć decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną  jakości stosowanych materiałów i postępem robót,
a  także  we  wszystkich  sprawach  związanych   z  interpretacją  dokumentacji  projektowej  i  STWiORB  oraz  dotyczących  akceptacji  wypełnienia  Warunków
Kontraktu przez Wykonawcę.

Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na  budowę lub na jej terenie produkowanych, włączając w
to przygotowanie i produkcję materiałów.

Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i  odrzuci wszystkie materiały i  roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych. Wykonawca jest
bezwzględnie zobowiązany do wykonywania prac w systemie zapewniającym  terminowe wykonanie wszystkich robót, niezależnie od warunków pogodowych
oraz zgodnie z Kodeksem Pracy i warunkami BHP.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu Program Zapewnienia Jakości. W programie
zapewnienia  jakości  Wykonawca  powinien  określić,  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  plan  organizacji  robót
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz ustaleniami. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć  założoną  jakość  robót. Wykonawca  jest
odpowiedzialny  za pełną kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik
projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  zapewniającą stwierdzenie,  że roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB.
Ponadto, dla określonych w odpowiednich STWiORB robót Wykonawca będzie wykonywał odcinki  próbne według zasad i zakresu określonego STWiORB.
Celem wykonywania odcinków próbnych jest  sprawdzenie zaproponowanych przez Wykonawcę w Programie Zapewnienia Jakości procedur  i technologii
wykonywania odpowiednich robót jak i doboru poszczególnych składników, materiałów.  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań
materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,  że wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Ponadto  Inżynier  oraz  przedstawiciele  Zamawiającego  mogą  pobierać  próbki  i  badać  materiały   niezależnie  od  Wykonawcy,  korzystając  w  tym  celu  z
niezależnego od Wykonawcy zaplecza. Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które  budzą wątpliwości  co do jakości,  o ile kwestionowane materiały  nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej  woli.  Koszty tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania
wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej.Wyniki badań (kopie) będą
przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu

Inżynier/Kierownik  projektu  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  w  miejscu  ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.

Inżynier/Kierownik  projektu,  dokonując  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  poprzez  między  innymi  swoje
badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWiORB. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań niezależnemu laboratorium.  W takim przypadku całkowite  koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania  próbek poniesione zostaną przez
Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat  na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

 Polską Normą lub
aprobatą  techniczną,  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej  Normy, jeżeli  nie są objęte  certyfikacją  określoną w pkt 1  i które
spełniają wymogi STWiORB.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym (tylko w przypadku inwestycji objętych pozwoleniem budowlanych lub decyzją ZRID)
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania  Wykonawcy terenu budowy do odbioru  końcowego  robót.  Odpowiedzialność za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie
ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
W przypadku robót nie objętych Pozwoleniem na budowę lub decyzja ZRID można prowadzić Wewnętrzny Dziennik Budowy (decyzji o konieczności jego
prowadzenia podejmuje Inżynier Kontraktu / Inspektor Nadoru). 
  
 (2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu.

 (3)  Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (2)  następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w formie  przewidzianej  prawem. Wszelkie

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie sporządzony przez Wykonawcę w zakresie podanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  robót,  które  w dalszym procesie
realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie  dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony możliwie szybko.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

8.1. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.

8.2. Odbiór ostateczny robót

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite
zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.

“DROGTOM OPOLE” 



Przebudowa ulicy Wiejskiej i Wiosennej w Niewodnikach

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadkach
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót  sporządzony  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest  zobowiązany przygotować  Operat  kolaudacyjny  w zakresie  wskazanym przez  Inżyniera/Inspketora
Narzoru:

Koszt  przygotowania wszystkich  egzemplarzy dokumentacji  odbiorowej wraz  z  wersją   elektroniczną jest  zawarty  w cenie kontraktowej  i  nie
podlega odrębnej zapłacie.

W przypadku, gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych
w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę.
Kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie  czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  roboty w

STWiORB i w dokumentacji projektowej.
Kwota ryczałtowa robót będzie obejmować:

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

- kwoty zmniejszenia wartości robót rozbiórkowych z tytułu odzysku materiałów rozbiórkowych przechodzących na własność Wykonawcy,

- koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony środowiska,

- wartość pracy sprzętu, koszty temu towarzyszące wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy oraz jego odwiezienie, montaż i
demontaż na stanowisku pracy),

- koszty  pośrednie,  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,

- wszystkie koszty związane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci  przez właścicieli sieci,

- koszty związane z opracowaniem / zaprojektowaniem oraz zatwierdzeniem u Inżyniera, odpowiednich instytucji oraz ewentualnie w Nadzorze autorskim
wszelkich  dokumentów  i  opracowań określonych w warunkach umowy,  STWiORB oraz  przepisach polskiego  ustawodawstwa niezbędnych do realizacji
przedmiotowej inwestycji (tj. Plan BiOZ, ewentualnych  projektów technologicznych i in.),

- koszty związane z zaprojektowaniem, wykonaniem i rozbiórką wszystkich robót, zabezpieczeń i rozwiązań tymczasowych niezbędnych do wykonania robót
podstawowych ujętych w ramach przedmiotowej inwestycji,

- wykonanie układów przejściowych na czas budowy,

- koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci,

- koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów,

- wartość zakupu i zużytych materiałów do wykonania tymczasowych dróg technologicznych

według potrzeb wynikających z przyjętej technologii robót,

- przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami  STWIORB,

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót i wywóz zbędnych materiałów Wykonawcy na  składowisko Wykonawcy,

- koszt zabezpieczenia terenu budowy,
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- koszt zapewnienie niezbędnych czynników produkcji wynikających z przyjętej technologii robót,

- koszt zapewnienia niezbędnej pomocy technicznej oraz sprzętu pomocniczego przy badaniach laboratoryjnych Wykonawcy i kontrolnych Zamawiającego (w
zakresie sprzętu wykraczającego  poza sprzęt laboratoryjny, np. sprzęt do obciążenia dla badań zagęszczenia i nośności określanych metodą próbnych obciążeń
płytowych VSS),

- koszty pobierania próbek, w tym dla Zamawiającego wskazane przez Inżyniera,

- wszelkie działania związane z przygotowania dokumentacji odbiorowej (w tym fotograficznej), koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji
odbiorowej wraz z wersją elektroniczną,

-  wszystkie  koszty  związane z niezbędnymi działaniami i  robotami  Wykonawcy (koniecznymi do  realizacji  Kontraktu  w ramach warunków określonych w
niniejszej STWiORB), których nie ujęto w pozycjach przedmiarowych  i  w  dokumentacji,  a są niezbędne dla wykonania robót zgodnie  z dokumentacją
projektową, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-00.00.00

Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  ogólnych  zawartych
w D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach.

9.3. 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 organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz

z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(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  (koszty związane z naprawą / remontem objazdów / przejazdów zrealizowanych w ramach  przedmiotowej

inwestycji
Powyższe  koszty  pokrywa  Wykonawca.

9.4. Docelowa organizacja ruchu

           Koszt „docelowej organizacji ruchu” obejmuje:

- wykonanie oznakowania (pionowego i poziomego), zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu .

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
2. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia  zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia (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).
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów

drogowych. Dz. U. Nr 170 poz. 1393.
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków
      technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

      i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi
7. zmianami).
8. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach

oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z późniejszymi zmianami).

9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21).
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów  (Dz.U. 2014 poz. 1923).
11. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602, z późniejszymi

zmianami).

12. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

13. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.l995r (Dz.U Nr 25 z 1995r poz. 133) w sprawie rodzaju i zakresu opracowań  geodezyjno kartograficznych oraz czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

14. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
z późniejszymi zmianami).

15.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881 z późniejszymi
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zmianami).

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016, poz. 1996 z późniejszymi zmianami).

17.  Warunki Ogólne i Szczególne Kontraktu.
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D–03.01.01   PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI Z RUR ŻELBETOWYCH 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem przepustów pod koroną drogi. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument  w zakresie realizacji i odbioru robót 
wymienionych w pkt 1.1. W przypadku wycofania normy i zastąpienia jej nową, wszelkie badania należy wykonywać zgodnie z normą obowiązującą. 

Jeżeli wyrób budowlany posiada certyfikat CE, nie jest konieczne wykonywanie badań, gdyż wszelkie parametry techniczne zostały przedstawione 
w certyfikacie.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem pod koroną  drogi przepustów  z  rur
żelbetowych kielichowych.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej,  służący do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu
drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.

1.4.2. Prefabrykat  (element  prefabrykowany)  -  część  konstrukcyjna  wykonana  w zakładzie  przemysłowym,  z  której  po  zmontowaniu  na  budowie,  można
wykonać przepust.

1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z elementów prefabrykowanych.

1.4.5. Przepust betonowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z betonu.

1.4.9. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych lub żelbetowych.

1.4.10. Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami  podanymi  w  ST  D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

                Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

                Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

                Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów, objętych niniejszą ST są:

      rury (prefabrykowane) żelbetowe lub betonowe kielichowe,

      materiały na podsypke cementowo-piaskową (1:3),

      materiały izolacyjne antykorozyjne,

      piasek do zasypki i podsypki,

      kostki kamienne granitowe pochodząca z rozbiórki

2.3. Wymagania dla rur betonowych i żelbetowych

Elementy rurowe betonowe i żelbetowe powinny spełniać wymagania zawarte w PN-EN 1916 [50]  i PN-EN 1916/AC [51]. 

Beton do konstrukcji przepustów betonowych  musi spełniać następujące wymagania wg PN-EN 206+A1 [8]

2.4. Żelbetowe elementy prefabrykowane

Kształt i wymiary żelbetowych elementów prefabrykowanych do przepustów powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Odchyłki wymiarów
prefabrykatów powinny odpowiadać PN-EN 991 [2].

Powierzchnie elementów powinny być gładkie i bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i
wodzie do głębokości 5 mm.

Po wbudowaniu elementów dopuszcza się wyszczerbienia krawędzi o głębokości do 10 mm i długości do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawędzi
elementu, przy czym na jednej krawędzi nie może być więcej niż 5 wyszczerbień.
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Składowanie elementów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. Poszczególne rodzaje elementów powinny
być składowane oddzielnie.

2.5. Materiały antykorozyjne

Jako  zabezpieczenie  antykorozyjne  na  styku  betonu  z  gruntem należy  stosować  materiały  wskazane  w dokumentacji  projektowej  posiadające
aprobatę techniczną oraz atest producenta. Należą do nich:

1* 2x impregnat  bitumiczny  modyfikowany kauczukiem syntetycznym  (1x gruntujący,  głęboko penetrujący  + 1x do wykonywania  izolacji  typu
lekkiego)

2* 1x lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177 [25].

2.6. Podbudowa betonowa 

Podbudowę wykonać z betonu klasy C12/15 zgodnie z PN-EN 206+A1 [8]. 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania przepustów

Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu i ścianki czołowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

3* koparki,
4* sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych,
5* żurawi samochodowych,
6* innego sprzętu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-EN 206-1+A1 [8].

Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.2.2. Transport prefabrykatów

Transport wewnętrzny

Elementy przepustów wykonywane na budowie mogą być przenoszone po uzyskaniu przez beton wytrzymałości nie niższej niż 0,4 R (W).

Transport zewnętrzny

Elementy prefabrykowane mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami.

Do transportu można przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 R (W).

4.2.3. Transport  zasypki/_ruszy  

Materiał należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

odwodnienia  terenu  budowy  w  zakresie  i  formie  uzgodnionej  z  Inżynierem, regulacji  cieku  na  odcinku  posadowienia  przepustu  według  dokumentacji
projektowej lub SST, czasowego przełożenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu.

5.3. Roboty ziemne

5.3.1. Wykopy

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być zgodna z STWiORB D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
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Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót wg dokumentacji projektowej, SST i zaleceń Inżyniera. W szczególności zabezpieczenie
może polegać na:

stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów, podparciu lub rozparciu ścian wykopów, stosowaniu ścianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcia ścian wykopów można stosować drewno, elementy stalowe lub inne materiały zaakceptowane przez Inżyniera.

Stosowane ścianki szczelne mogą być drewniane albo stalowe wielokrotnego użytku. Typ ścianki oraz sposób jej zagłębienia w grunt musi być
zgodny z dokumentacją projektową i zaleceniami Inżyniera.

Po wykonaniu robót ściankę szczelną należy usunąć, zaś powstałą szczelinę zasypać gruntem i zagęścić.

W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, ścianki szczelne można pozostawić w gruncie.

Przy  mechanicznym  wykonywaniu  wykopu  powinna  być  pozostawiona  niedobrana  warstwa  gruntu,  o  grubości  co  najmniej  20  cm  od
projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta  ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem nie powodującym
spulchnienia gruntu.

Odchyłki rzędnej wykonanego podłoża od rzędnej określonej w dokumentacji projektowej nie może przekraczać +1,0 cm i -3,0 cm.

5.3.2. Zasypka przepustu

Jako materiał zasypki przepustu należy stosować piaski gruboziarniste. Zasypkę nad przepustem należy układać jednocześnie z obu stron przepustu,
warstwami jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczeniem od uzyskania wskaźnika Is =1,0. Obsypkę należy wykonać w otoczeniu rury na gr. 30cm a w
pionie prowadzić aż do spodu projektowanej konstrukcji.

5.4. Umocnienie wlotów i wylotów

Umocnienie wlotów i wylotów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu. 

Do umocnień należy stosować  kostkę granitową 8/11 mm spoinowaną zaprawą cementową układaną na podbudowie betonowej C12/15 o gr. 10 cm.
Umocnienie te wykonać zgodnie z ST D-06.02.01. „Przepusty pod zjazdami” 

5.3.  Podsypka piaskowa

Na przygotowane podłoże należy najpierw ułożyć warstwę podsypki piaskowej gr. 15 cm. 

Na podsypkę należy stosować piasek o Is=1, odpowiadający wymaganiom PN-EN 12620+A1 [12]. 

Na podsypkę należy ułożyć podbudowę betonową C12/15 o gr. 15cm zgodnie z PN-EN 206+A1 [8].

5.7. Wykonanie betonowych elementów prefabrykowanych

W przypadku wykonywania prefabrykatów elementów przepustów na terenie budowy, kształt i ich wymiary powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. Dopuszcza się odchyłki wymiarów podane w punkcie 2.6. Średnice prętów i usytuowanie zbrojenia powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. Otulenie prętów zbrojenia betonem od zewnątrz powinno wynosić co najmniej 30 mm dla przepustów rurowych i 40 mm dla przepustów 
skrzynkowych. Pręty zbrojenia powinny mieć kształt zgodny z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenie osi pręta w przekroju poprzecznym od 
wymiaru przewidzianego dokumentacją projektową może wynosić maksimum 5 mm.

5.8. Montaż betonowych elementów prefabrykowanych przepustu

        Elementy przepustu z prefabrykowanych elementów powinny być ustawiane na przygotowanym podłożu zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.10. Izolacja przepustów 

Powłokowa izolacja elementów betonowych, żelbetetowych na styku z gruntem:

impregnat bitumiczny modyfikowany kauczukiem syntetycznym  (1x gruntujący, głęboko penetrujący + 1x do wykonywania izolacji typu lekkiego), 

lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177 [25],

wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobaty techniczne – za zgodą Inżyniera.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych

Kontrolę robót przygotowawczych i robót ziemnych należy przeprowadzić z uwzględnieniem wymagań podanych w punkcie 5.2 i 5.3.

6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotów i wylotów i barier

Umocnienie wlotów i wylotów należy kontrolować wizualnie, sprawdzając ich zgodność z dokumentacją projektową.
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6.6. Kontrola wykonania podsypki i podbudowy betonowej

Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej należy sprawdzić:

rodzaj materiału użytego do wykonania podsypki/podbudowy,

usytuowanie w planie,

rzędne wysokościowe,

grubość podsypki/podbudowy,

zgodność wykonania z dokumentacją projektową.

6.7. Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane należy sprawdzać w zakresie:

kształtu i wymiarów (długość, wymiary wewnętrzne, grubość ścianki – wg dokumentacji projektowej),

wyglądu zewnętrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),

wytrzymałości betonu na ściskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6,  pkt 3.1),

średnicy prętów i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami punktów 5.6.2 i 5.7).

6.8. Kontrola połączenia prefabrykatów

Połączenie prefabrykatów powinno być sprawdzone wizualnie w celu porównania zgodności zmontowanego przepustu z dokumentacją projektową
oraz ustaleniami  punktu 5.8.

6.9. Kontrola izolacji 

Izolacja ścian przepustu powinna być sprawdzona przez oględziny w zgodności z wymaganiami punktu 5.10.

6.10. Kontrola oczyszczenie przepustu

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności oczyszczania urządzenia odwadniającego, zgodnie z wymaganiami
pktu 5.12.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

1* m (metr) dla rury raz z jej izolacją , 
2* m3. (metr sześcienny) podbudowa betonowa ,
3* m2 (metr kwadratowy)  umocnienie wlotów/wylotów , podsypka cementowo-piaskowa.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  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:

4* wykonanie wykopu,
5* wykonanie podbudowy,

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
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6* roboty pomiarowe i przygotowawcze,
7* czasowego przełożenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu,
8* wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
9* dostarczenie materiałów,
10* wykonanie podsypki oraz podbudowy betonowej i jej pielęgnacja,
11* wykonanie przepustu z elementów prefabrykowanych,
12* wykonanie zasypki z zagęszczeniem warstwami, 
13* umocnieni wlotów i wylotów,
14* uporządkowanie terenu,
15* wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

  2. PN-EN 991:1999 Oznaczanie  wymiarów  prefabrykowanych  elementów  zbrojonych  z  autoklawizowanego
betonu komórkowego lub z betonu lekkiego _ruszynowego o otwartej strukturze

  8. PN-EN 206-1+A1:2016-12 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

12. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

19. PN- EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

21. PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego
użytku

24. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania  próbek, badanie i ocena przydatności
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu

25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco

34. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

36. PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego
użytku

46. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia

50. PN-EN 1916:2005 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego włóknem stalowym i żelbetowe

51. PN-EN 1916:2005/AC:2007 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego,

betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe
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D–01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  (STWiORB)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzaków. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  jest  stosowana  jako  dokument  w zakresie  realizacji  i  odbioru  robót
wymienionych w pkt 1.1. W przypadku wycofania normy i zastąpienia jej nową, wszelkie badania należy wykonywać zgodnie z normą obowiązującą. Jeżeli
wyrób budowlany posiada certyfikat CE, nie jest konieczne wykonywanie badań, gdyż wszelkie parametry techniczne zostały przedstawione w certyfikacie.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem drzew i krzaków, wykonywanych w ramach
robót przygotowawczych.

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować:

1. piły mechaniczne,
2. specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,
3. spycharki,
4. koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew.
5. środki do transportu ziemi (do zakopania dołów po karczunku),
6. sprzęt do zagęszczania (zagęszczarki wibracyjne).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  STWiORB  D-00.00.00  „Wymagania  ogólne”
pkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym zgodnym z przepisami  BHPKT. 

W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczyć ładunki przed możliwością  przesuwania się. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków

Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w  dokumentacji projektowej, powinien
być oczyszczony z drzew i krzaków. Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, wywiezienie pni,
karpiny  i  gałęzi  poza  teren budowy ,  zasypanie  dołów.   Drewno pochodzące z  wycinki  zieleni  wysokiej  z  obszaru projektowanego pasa  drogowego jest
własnością zarządcy drogi. Wyjątek stanowi drewno pochodzące z obszarów stanowiących dotychczas obszar Lasów Państwowych. W tym wypadku, zgodnie z
zapisami art. 20b ust. 2 Ustawy z dn. 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych stanie się ono
nieodpłatnie własnością Lasów Państwowych.
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Oczyszczenie  terenu  obejmujące wykarczowanie  drzew  i  krzaków,  wywiezienie  karpiny  i  gałęzi  poza  teren  budowy  oraz  zasypanie  dołów  z
wyłączeniem wycinki drzew oraz wywozem dłużyc leżą po stronie Wykonawcy robót.

Wycinka drzew powinna być dokonywana poza okresem lęgowym ptaków w ramach prac przygotowawczych. Ew. wykonywanie wycinki drzew w
okresie lęgowym powinno zostać poprzedzone przeglądem drzew (przeznaczonych do wycinki i drzew zlokalizowanych w ich otoczeniu) potwierdzającym brak
zasiedlonych gniazd i dziupli. Przegląd drzew powinien zostać wykonany przez eksperta ornitologa. 

Ilość drzew oraz powierzchnia krzewów przeznaczonych do wycinki przedstawiona została w dokumentacji  projektowej. 

W  miejscach  dokopów  i  tych  wykopów,  z  których  grunt  jest  przeznaczony  do  wbudowania  w  nasypy,  teren  należy  oczyścić  z  roślinności,
wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%.

W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i
linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 5.3.

Roślinność  istniejąca  w  pasie  robót  drogowych,  nie  przeznaczona  do  usunięcia,  powinna  być  przez  Wykonawcę  zabezpieczona  przed
uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.

5.3. Usunięcie drzew i krzaków

Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane. 

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęścić.

Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. 

5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności

Przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne
pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.

5.5.  Bezpieczeństwo i higiena pracy

-   prace związane z wycinką drzew  winny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby  odpowiedzialnej za  

    roboty,

-   piłą motorową może pracować tylko osoba posiadająca uprawnienia, niedopuszczalne jest  prowadzenie robót  

    w warunkach złej widoczności tj. podczas mgły, ulewnego deszczu, po  zmierzchu oraz podczas porywistego 

    wiatru,

-  prowadzenie w strefie roboczej w tym samym czasie innych prac jest zabronione,

-  pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach powinni posiadać odzież i obuwie ochronne oraz  wyposażeni być w 

   sprzęt ochrony osobistej (kaski, kamizelki ostrzegawcze),

-  stosowany przy robotach sprzęt musi być sprawny i sprawdzony przed użyciem, a narzędzia ostre i 

   prawidłowo osadzone.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie
gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w STWiORB D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest:

- dla drzew - sztuka,

- dla krzaków - hektar.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1szt. wykarczowanego drzewa uwzględnia:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie operatu brakarskiego,

- wyznaczenie drzew do wycinki,

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,

- ścięcie i wykarczowanie drzew,

- usunięcie karpiny,

- ew. (czasowe) składowanie materiałów,

- załadunek i transport dłużyc (zagospodarowanie  materiału  w  gestii  Wykonawcy)

- załadunek, transport oraz utylizacje pozostałych materiałów pochodzących z karczowania i/lub

spalenie na miejscu drobnej pozostałości po wykarczowaniu,

- zasypanie dołów po karczowaniu wraz z zagęszczeniem oraz uporządkowaniem terenu robót,

- załadunek, transport oraz utylizacja materiałów pochodzących z karczowania,

- wszelkie pozostałe koszty związane z zagospodarowaniem usuniętej i niespalonej roślinności.

Cena 1szt. wykarczowanego drzewa na terenie Lasów Państwowych uwzględnia:

- roboty przygotowawcze,

- wykarczowanie drzew,

- usunięcie karpiny,

- załadunek, transport oraz utylizacje materiałów pochodzących z karczowania i/lub

spalenie na miejscu drobnej pozostałości po wykarczowaniu,

- zasypanie dołów po karczowaniu wraz z zagęszczeniem oraz uporządkowaniem terenu robót,

- załadunek, transport oraz utylizacja materiałów pochodzących z karczowania,

- wszelkie pozostałe koszty związane z zagospodarowaniem usuniętej i niespalonej roślinności.

Cena 1ha wykarczowanych krzaków uwzględnia:

- roboty przygotowawcze,

- wyznaczenie krzaków do wykarczowania,

- wykonanie operatu brakarskiego,

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,

- wycięcie i wykarczowanie krzaków,

- ew. (czasowe) składowanie materiałów,

- załadunek, transport oraz utylizacja pozostałych materiałów pochodzących z karczowania i/lub

spalenie na miejscu drobnej pozostałości po wykarczowaniu,

- zasypanie dołów po karczowaniu wraz z zagęszczeniem oraz uporządkowanie terenu robót,

- wszelkie pozostałe koszty związane z zagospodarowaniem usuniętej i niespalonej roślinności. 

Załadunek, transport oraz utylizacja materiału pochodzącego z  wycinki  i  karczowania leży w gestii Wykonawcy. 

Wykonawca pomniejszy wartość robót objętych niniejszą STWiORB o koszt pozyskanego materiału.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują.
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D–01.00.00 Roboty przygotowawcze

D–01.01.01A ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI
POWYKONAWCZEJ 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  (STWiORB)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy i jej punktów wysokościowych oraz sporządzeniem inwentaryzacji powykonawczej. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  jest  stosowana  jako  dokument  w zakresie  realizacji  i  odbioru  robót
wymienionych w pkt 1.1. W przypadku wycofania normy i zastąpienia jej nową, wszelkie badania należy wykonywać zgodnie z normą obowiązującą. Jeżeli
wyrób budowlany posiada certyfikat CE, nie jest konieczne wykonywanie badań, gdyż wszelkie parametry techniczne zostały przedstawione w certyfikacie.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkim czynnościami mającymi na celu odtworzenie
w terenie przebiegu trasy oraz położenia obiektów inżynierskich, a także wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i kartograficznej drogi  i  uzbrojenia terenu  po
jej wybudowaniu.

W zakres robót wchodzą:

- wytyczenie granic pasa drogowego,  

– wyznaczenie  sytuacyjne  i  wysokościowe  punktów  głównych  osi  trasy  i  punktów  wysokościowych  (reperów  roboczych  dowiązanych  do  reperów
krajowych), z ich zastabilizowaniem,

– zastabilizowanie punktów w sposób trwały oraz odtwarzania uszkodzonych punktów,
– wyznaczenie roboczego pikietażu trasy poza granicą robót,
– przeniesienie punktów istniejącej osnowy geodezyjnej poza granicę robót ziemnych,
– wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
– wyznaczenie zjazdów,
– pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej.

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych – założenie poziomej i wysokościowej geodezyjnej osnowy realizacyjnej niezbędnej przy budowie drogi,
uwzględniającej ustalenia dokumentacji projektowej.

1.4.2. Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.

1.4.3. Reper –  zasadniczy element znaku wysokościowego lub samodzielny znak wysokościowy, którego wysokość jest wyznaczona.

1.4.4. Znak geodezyjny –  znak z trwałego materiału umieszczony w punktach osnowy geodezyjnej.

1.4.5.  Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementów projektu w terenie oraz
geodezyjnej obsługi budowy.

1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza – pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i sporządzenie związanej z nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

1.4.7.  Pozostałe  określenia  podstawowe są zgodne z obowiązującymi,  odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.
2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 2.

2.2. Materiały do wykonania robót

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować nowoczesne materiały stosowane w budownictwie. 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB  D-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.

Sprzęt  stosowany  do  odtworzenia  trasy  drogowej  i  jej  punktów  wysokościowych  powinien  gwarantować  uzyskanie  wymaganej  dokładności
pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
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4.2. Transport materiałów i sprzętu

Sprzęt i materiały do prac geodezyjnych można przewozić dowolnym środkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robót

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:

 roboty przygotowawcze, 

 odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

5.3. Prace przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca robót geodezyjnych powinien:

– zapoznać się z zakresem opracowania,
– przeprowadzić z Zamawiającym (Inżynierem) uzgodnienia dotyczące sposobu wykonania prac,
– zapoznać się z dokumentacją projektową,
– zebrać informacje o rodzaju i stanie osnów geodezyjnych na obszarze objętym budową drogi,
– zapoznać się z przewidywanym sposobem realizacji budowy, 
– przeprowadzić wywiad szczegółowy w terenie.

W ramach  robót  przygotowawczych należy  wykonać  wytyczenie  w  terenie  trasy  drogi  i  nowych obiektów  w  tym ciągów kanalizacyjnych,  a
następnie wykonać prace zabezpieczające obiekty istniejącego zagospodarowania.

Wykonawca powinien w ustaleniu z właścicielami posesji przyległych oraz w oparciu o przyjętą technologię prac przewidzieć sposoby zabezpieczenia ogrodzeń
występujących w pasie robót.

Dodatkowo z uwagi na zmieniające się zagospodarowanie terenu wokół istniejących posesji należy wykonać pełną dokumentację fotograficzną
stanu istniejących ogrodzeń dla jednoznacznego określenia zakresu robót zabezpieczających istniejące ogrodzenia i obiekty oraz przywracających teren do
stanu pierwotnego.

W ramach prac przygotowawczych należy dokonać sprawdzenia rzędnych projektowanych z istniejącymi w terenie. Należy również wykonać sieć
reperów roboczych, które służyć będą do pomiarów wysokościowych podczas realizacji wszystkich etapów budowy.

W ramach robót przygotowawczych należy wyciąć zieleń kolidującą z robotami i zebrać humus z pasa robót,  magazynując go do ponownego
wykorzystania przy robotach wykończeniowych.

W  miejscach  budowy  projektowanej  drogi  wraz  z  towarzyszącą  infrastrukturą,
w  których  występują  konieczne  wydzielenia  i  przejęcia  działek  oraz  czasowe  zajęcie  terenu,
nastąpiły niezbędne regulacje terenowo-prawne, które zostaną zatwierdzone w trybie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej przez
Wojewodę.

W ramach prac przygotowawczych należy również wykonać regulację wysokościową istniejącej  infrastruktury  podziemnej w części  naziemnej
(włazy studni, zasuwy, hydranty) w odniesieniu do projektowanego zagospodarowania. 

5.4. Odtworzenie trasy drogi i punktów wysokościowych

5.4.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami i wytycznymi GUGiK [3÷10].

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów
roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji  projektowej są zgodne z rzeczywistymi  rzędnymi terenu. Jeżeli
Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym
Inżyniera.  Ukształtowanie  terenu  w  takim  rejonie  nie  powinno  być  zmieniane  przed  podjęciem  odpowiedniej  decyzji  przez  Inżyniera.  Wszystkie  roboty
dodatkowe, wynikające z  różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji  projektowej  i  rzędnych rzeczywistych,  akceptowane przez Inżyniera,  zostaną
wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.

“DROGTOM OPOLE” 



Przebudowa ulicy Wiejskiej i Wiosennej w Niewodnikach

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i
jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zabezpieczanie  wszystkich  punktów  pomiarowych  i  ich  oznaczeń  w  czasie  trwania  robót.  Jeżeli  znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.

5.4.2.  Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi  trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego,  przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.

5.4.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót),
zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych
przez Inżyniera.

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.

5.4.6.  Wyznaczenie położenia obiektów sieciowych.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie.

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.

5.5. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi,  obiektów  i  sieci

 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu mapę powykonawczą w wersji papierowej i w przypadku konieczności także elektronicznej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  STWiORB  D-00.00.00  „Wymagania  ogólne”  [1]
pkt 6.

6.2. Kontrola jakości prac

Kontrola jakości prac pomiarowych powinna obejmować:

– wewnętrzną kontrolę prowadzoną przez Wykonawcę robót geodezyjnych, która powinna zapewniać możliwość śledzenia przebiegu prac, oceniania ich
jakości oraz usuwania nieprawidłowości mogących mieć wpływ na kolejne etapy robót,

– kontrolę prowadzoną przez służbę nadzoru (Inżyniera),
– przestrzeganie ogólnych zasad prac określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK [3÷10], zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5,
– sporządzenie przez Wykonawcę robót geodezyjnych protokołu z wewnętrznej kontroli robót.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Przy pomiarach powykonawczych wybudowanej drogi przyjmuje się jednostki: km (kilometr) i ha (hektar).

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.

8.2. Sposób odbioru robót

Odbiór robót następuje na podstawie protokołu odbioru oraz dokumentacji technicznej przeznaczonej dla Zamawiającego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne

1.  D-00.00.00            Wymagania ogólne

10.2. Inne dokumenty

2. 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]:

3. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
4. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
5. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna
6. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna
7. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji
8. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe
9. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne

10. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

“DROGTOM OPOLE” 



Przebudowa ulicy Wiejskiej i Wiosennej w Niewodnikach

D–01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  jest  stosowana  jako  dokument  w zakresie  realizacji  i  odbioru  robót
wymienionych w pkt 1.1. W przypadku wycofania normy i zastąpienia jej nową, wszelkie badania należy wykonywać zgodnie z normą obowiązującą. Jeżeli
wyrób budowlany posiada certyfikat CE, nie jest konieczne wykonywanie badań, gdyż wszelkie parametry techniczne zostały przedstawione w certyfikacie.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu, wykonywanych w ramach
robót przygotowawczych.

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadającej się do powtórnego użycia należy stosować:

 równiarki,

 spycharki,

 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie
jest możliwe,

 koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego sprzętu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport humusu 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy
od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być
oczyszczony z humusu i darniny.

5.2. Zdjęcie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu trawników. Humus należy zdejmować
mechanicznie z  zastosowaniem równiarek  lub spycharek.  W wyjątkowych sytuacjach,  gdy  zastosowanie  maszyn nie  jest  wystarczające dla  prawidłowego
wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo
stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych  mechanicznie.

Warstwę  humusu należy  zdjąć  z  powierzchni  całego pasa  robót ziemnych oraz  w innych miejscach określonych w dokumentacji  projektowej  lub
wskazanych przez Inżyniera.
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Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna
być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił
podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po
nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola usunięcia humusu 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:

 zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują.
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D. 01.03.04 ZABEZPIECZENIE SIECI  TELETECHNICZNEJ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, zabezpieczenia istniejącej sieci teletechnicznej. 

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji Robót wymienionych wp.1.1.

1.3. Zakres Robót objętych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie zabezpieczenia rurami ochronnymi istniejących kabli sieci teletechnicznej
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli 
1.4.2.  Studnia kablowa -  pomieszczenia  podziemne wbudowane między ciągi  kanalizacji  kablowej w celu umożliwienia  wciągania,  montażu i

konserwacji kabli. 
1.4.3. Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana między ciągi kanalizacji magistralnej. 
1.4.4. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana między ciągi kanalizacji rozdzielczej.
 1.4.5. Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka - długość przebiegu trasy linii bez uwzględnienia falowania i zapasów kabla.
 1.4.6. Złączka rurowa - element osprzętu służący do szczelnego połączenia rur polietylenowych lub innych, z których budowana jest kanalizacja

pierwotna, wtórna lub rurociąg kablowy. 
1.4.7. Uszczelki końców rur - zespół elementów służących do uszczelnienia rur kanalizacji kablowej wraz z ułożonymi w nich kablami lub rurami

polietylenowymi, rur kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych wraz z ułożonymi w nich kablami, a także do uszczelnienia wszystkich rodzajów rur pustych. 
1.4.8.  Taśma  ostrzegawcza  -  taśma  zazwyczaj  polietylenowa  w  kolorze  żółtym  z  napisem  UWAGA!  KABEL  1.4.9.  Pozostałe  określenia

podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w STWiORB D. -00.00.00
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, STWIORB i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania robót podano w STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne",

2. MATERIAŁ 

2.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentów Wykonawcy i STT. 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. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania  ogólne".  Wszystkie  zakupione przez Wykonawcę materiały,  dla  których normy PN i  BN przewidują posiadanie
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na
życzenie Inżyniera.

2.2. Materiały gotowe 
2.3.1.  Rury  z  polipropylenu  (PP)  Stosowane  do  zabezpieczeń  rury  dwudzielne,  HDPD,  typu   AROT PS 160,  z  polipropylenu,  Rury  należy

przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót,
zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.
Sprzęt  używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację  Inżyniera.  Liczba i  wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzęt do wykonania przebudowy linii kablowych i napowietrznych

Wykonawca przystępujący do przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i
sprzętu (według tablicy), gwarantujących właściwą jakość robót.
4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera, w
terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Środki transportu
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  przebudowy  napowietrznych  linii  elektroenergetycznych  powinien  wykazywać  się  możliwością

korzystania ze środków transportu.Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

4.3 Transport materiałów
Materiały  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Urządzenia  transportowe  powinny  być  odpowiednio przystosowane  do

przewozu  elementów  konstrukcji  itp.  niezbędnych  do  wykonania  robót  przy  przebudowie napowietrznych  linii  elektroenergetycznych  niskiego  i
średniego  napięcia.   Przewożone  na  środkach  transportu  elementy powinny  być  zabezpieczone  przed  ich  uszkodzeniem,  przemieszczaniem  i  w
opakowaniach  zgodnych  z  wymaganiami  producenta.  Zaleca  się  dostarczanie  materiałów  do  stanowisk  montażowych  bezpośrednio  przed  ich  montażem
w  celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1. Wymagania ogólne
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  DM 00.00.00.Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  Projektu  do  akceptacji  projekt

organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z montażem rury ochronnej.

5.2 Zestawy z rur PP 
Do zestawów kanalizacji z rur PP należy stosować rury polipropylenu o średnicy 160 mm i grubościach ścianek nie mniejszych od 2 mm wg BN-

80/C-89203 [6]. Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna być zgodna z podaną w dokumentacji projektowej.

5.3.Głębokość wykopów
Głębokości wykopów podane są w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [8]. W przypadkach przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny

być odpowiednio głębsze.

5.4 Szerokość wykopów
Szerokości wykopów podane są w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [8].

5.5 Układanie rur PP
Z pojedynczych rur PP naleźy tworzyć zestawy kanalizacji wg ustalonych z urzędem telekomunikacyjnym ilości otworów w warstwach. Odległości

pomiędzy poszczególnymi rurami w warstwie nie powinny być mniejsze od 2 cm, a między warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu należy ułożyć
jedną lub kilka rur w jednej warstwie.. W przypadku układania następnych warstw, ułożoną warstwę rur należy zasypać piaskiem lub przesianym gruntem,
wyrównać i ubijać ubijakiem mechanicznym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości  robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne". Celem kontroli jest stwierdzenie  osiągnięcia  założonej
jakości wykonywanych robót przy zabezpieczeniu linii kablowych teletechnicznych i elektroenergetycznych . Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego
zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi Projektu zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i
PZJ. Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone
do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera  o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania,
Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej,
którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera założonej jakości.

6.2. Kanalizacja teletechniczna 
Kontrola jakości wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:
 − trasy kanalizacji przez oględziny uporządkowania terenu wzdłuż ciągów kanalizacji
 − przebiegu kanalizacji na zgodność z dokumentacją projektową, 
− prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji polegającej na sprawdzeniu drożności rur, wykonania skrzyżowań z obiektami, 

6.3. Badania po wykonaniu robót
W przypadku zadowalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed  iw czasie  wykonywania robót oraz po odbiorze urządzeń przez

Użytkownika potwierdzonym protokołem, na wniosek Wykonawcy, Inżynier Projektu może wyrazić zgodę na niewykopywanie badań po zakończeniu robót.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji DM.00.00.00.-,,Wymagania ogólne".

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane
przez Inżyniera. 

Jednostką obmiarową zabezpieczeń w formie osłon rurami dwudzielnymi HDPD jest metr [m]

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za jednostkę obmiarową określoną w pkt. 7 wg dokonanego obmiaru i odbioru rzeczywiście wykonanych prac.
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich prac wykonawczych podstawowych, pomocniczych i dodatkowych, montażowych i warsztatowych, badań i
pomiarów dla poszczególnych zastosowanych asortymentów robót i materiałów. Ilość jednostek obmiarowych podana jest w Dokumentacji Projektowej. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje:

− roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie i zmontowanie urządzeń,
 − uruchomienie przebudowywanych urządzeń, 
− zdemontowanie kolizyjnych odcinków linii,
 − transport zdemontowanych materiałów,
 − przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji,
 − wykonanie inwentaryzacji urządzeń telekomunikacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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10.1. Normy

1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
 2. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
 3. PN-88/B-06250 Beton zwykły.
 4. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
 5. BN-74/3233-15 Bloki betonowe płaskie. 
6. ZN-96 TPSA-015 Rury polipropylenowe (PP) Wymagania i badania
 7. PN-76/D-79353 Bębny kablowe. 
8. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. 
9. BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania. 
10. BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe. 
11. BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowopomiarowe. 
31.  PN-83/T-90332 Telekomunikacyjne  kable  miejscowe z wiązkami  czwórkowymi,  pęczkowe, o izolacji  polietylenowej,  o  powłoce stalowej,

spawanej, falowanej, z osłoną polietylenową lub polwinitową. 
36. WT-80/K-133 Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z wiązkami parowymi o izolacji polietylenowej piankowej i powłoce ołowianej. 
38. BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania. 
44. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw. 
45. BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw. 
46. BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe. 50. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty

Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26 października  2005r.  w sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny  odpowiadać telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie,
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D–02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  (STWiORB)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru liniowych robót ziemnych w ramach zadania. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  jest  stosowana  jako  dokument  w zakresie  realizacji  i  odbioru  robót
wymienionych w pkt 1.1.W przypadku wycofania normy i zastąpienia jej nową, wszelkie badania należy wykonywać zgodnie z  normą obowiązującą. Jeżeli
wyrób budowlany posiada certyfikat CE, nie jest konieczne wykonywanie badań, gdyż wszelkie parametry techniczne zostały przedstawione w certyfikacie.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych. 

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. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

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. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod
działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.15. 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.

1.4.16. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

gdzie:
d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z PN-S-02205 [9], (Mg/m3),
ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych,

(Mg/m3).

1.4.17. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru:

gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

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].

1.4.20.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  STWiORB
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
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2.3. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do
budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera.

Jeżeli  grunty  przydatne,  uzyskane  przy  wykonaniu  wykopów,  nie  będąc  nadmiarem  objętości  robót  ziemnych,  zostały  za  zgodą  Inżyniera
wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest
zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-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:
 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.),
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  STWiORB  D-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 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 STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Dokładność wykonania wykopów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, 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 STWiORB.

5.3. 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.

5.4. 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  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.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6.
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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.

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkcie 6 STWiORB D-02.01.01.

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 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego

Pomiar ciągły 

2 Pomiar szerokości dna rowów

3
Pomiar  rzędnych  powierzchni  korpusu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar równości powierzchni korpusu
6 Pomiar równości skarp

7
Pomiar  spadku  podłużnego  powierzchni
korpusu lub dna rowu

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 +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta.

6.3.5. Równość korony korpusu

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego nie mogą przekraczać 3 cm.

6.3.6. Równość skarp

Nierówności skarp nie mogą przekraczać  10 cm.

6.3.7. Spadek podłużny korony korpusu

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w
stosunku  do  rzędnych  projektowanych,
większych niż -3cm lub +1 cm.

6.3.9. Zagęszczenie gruntu

W zależności od warunków, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą:

1. oznaczenia wskaźnika zagęszczenia IS, według PN-S-02205 [9], - grunt naturalny z wykopów powinien być zagęszczony do poziomu wskaźnika  Is≥1,0.

2. oznaczenia wskaźnika odkształcenia IO na podstawie próbnych obciążeń płytą (VSS) wg załącznika B PN-S-02205:1998 (określonego na podstawie przyrostu
odkształcenia odpowiadającego zakresowi obciążeń jednostkowych jak dla podłoża gruntowego),

3.  badań przeprowadzonych płytą dynamiczną (średnicy 300mm),  wg ZTVE-StB 94.  Wskaźnik zagęszczenia gruntów, określony według normy PN-S-02205,
powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

W przypadku oceny poprawności zagęszczenia za pomocą próbnych obciążeń płytą (VSS), należy sprawdzić również wartość wtórnego modułu
odkształcenia E2, zgodnie z wymaganiami określonymi w PN-S-02205:1998 (o ile nie wyklucza tego dokumentacja lub STWiORB).

Dla  bieżących  kontroli  Wykonawcy,  dopuszcza  się  ocenę  wskaźnika  zagęszczenia  na  podstawie  przeprowadzonych  badań  płytą  dynamiczną
(ugięciomierzem dynamicznym z płytą średnicy 300mm). 

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.
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Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i
wielkość robót  zamiennych  za obniżoną jakość.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-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 STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty  ziemne  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  STWiORB

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 STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w STWiORB D-02.01.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. PN-EN ISO 10318-2:2015-12

PN-EN ISO 10318-1:2015-12
Geosyntetyki. Część 2: Symbole i piktogramy
Geosyntetyki. Część 1: Terminy i definicje

6. PN-EN ISO 9862: 2007  GeosyntetykI.  Pobieranie  próbek laboratoryjnych  i  przygotowywanie próbek
do badań

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
8. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16
czerwca 2014 r.

11. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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D–02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów w gruntach nieskalistych. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  jest  stosowana  jako  dokument  
w zakresie realizacji  i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1.W przypadku wycofania normy i zastąpienia  jej nową, wszelkie badania należy wykonywać
zgodnie z normą obowiązującą. Jeżeli wyrób budowlany posiada certyfikat CE, nie jest konieczne wykonywanie badań, gdyż wszelkie parametry techniczne
zostały przedstawione w certyfikacie.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.

1.4. Określenia podstawowe

Podstawowe określenia zostały podane w STWiORB D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

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 zgodnie z dokumentacja projektową i STWIOR.  

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w STWiORB D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w STWiORB D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady prowadzenia robót

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 5.

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z
nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.

Wykonawca  powinien  wykonywać  wykopy  w  taki  sposób,  aby  grunty  o  różnym stopniu  przydatności  do  budowy  nasypów  były  odspajane
oddzielnie,  w  sposób  uniemożliwiający  ich  wymieszanie.  Odstępstwo  od  powyższego  wymagania,  uzasadnione  skomplikowanym  układem  warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier
dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu

W każdym  punkcie zerowych robót ziemnych wartość wtórnego modułu odkształcenia E2 >50 MPa. W przypadku  uzyskania na gruncie modułu
mniejszego niż 50 MPa, podłoże należy doprowadzić do nośności podłoża G1. 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika
zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych

Strefa

korpusu
Minimalna wartość Is dla:

innych dróg

kategoria ruchu kategoria ruchu 
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KR3-KR6 KR1-KR2

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni
robót ziemnych

1,00 0,97

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 1.

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 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. Sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru
wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie 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.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopów

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i STWIOR. W czasie
kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

7* sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,
8* zapewnienie stateczności skarp,
9* odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
10* dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
11* zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje:

16* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
17* oznakowanie robót,
18* wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,
19* odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
20* profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 
21* zagęszczenie powierzchni wykopu, 
22* przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
23* rozplantowanie urobku na odkładzie, 
24* wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
25* rekultywację terenu.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Spis przepisów związanych podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 10.
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D–02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem nasypów. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  jest  stosowana  jako  dokument  
w zakresie realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. W przypadku wycofania normy i zastąpienia jej nową, wszelkie badania należy wykonywać
zgodnie z normą obowiązującą. Jeżeli wyrób budowlany posiada certyfikat CE, nie jest konieczne wykonywanie badań, gdyż wszelkie parametry techniczne
zostały przedstawione w certyfikacie.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych  w czasie  rozbudowy drogi krajowej  nr 39 i  obejmują
wykonanie nasypów.

1.4. Określenia podstawowe

Podstawowe określenia zostały podane w STWiORB D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 

D-02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiały do nasypów

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205 :1998 [4].

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w STWiORB D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 5.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrótszych odległościach. O ile to
możliwe, transport gruntu powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogą mieć kształt poszerzonych rowów przyległych do
korpusu. Ukopy powinny być wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatności zalegającego gruntu do budowy
nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez Inżyniera. Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z
dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami
Inżyniera. Roboty te będą włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych było konieczne i
zostało potwierdzone przez Inżyniera. Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O ile to konieczne, ukop
(dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji  powinny być tak ukształtowane,  aby harmonizowały  z otaczającym terenem.  Na dnie i
skarpach ukopu należy przeprowadzić rekultywację według odrębnej dokumentacji projektowej.

5.3. Wykonanie nasypów

5.3.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu
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Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze, określone w STWiORB D-01.00.00
„Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wycięcie stopni w zboczu

Jeżeli  pochylenie  poprzeczne terenu  w stosunku  do osi  nasypu jest  większe  niż  1:5 należy,  dla  zabezpieczenia  przed zsuwaniem się  nasypu,
wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, wynoszącym około  4%   1% i szerokości od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2. 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 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć
środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.

Tablica. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy
o wysokości,

m

Minimalna wartość Is dla:

innych dróg

kategoria ruchu 

KR3-KR6

kategoria ruchu

KR1-KR2 

do 2 0,97 0,95

ponad 2 0,97 0,95

5.3.1.3. 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.

5.3.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad podanych w pkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypów

5.3.3.1. 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:

12* Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej
szerokości.

13* 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.

14* Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy
wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu.

15* Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego (o współczynniku K 1010-5 m/s) ze spadkiem
górnej powierzchni około 4%  1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu
spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się
wody.

16* Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne
powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp.

17* Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności K 10  6 10  –5 m/s
i wskaźniku różnoziarnistości U  5. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie
górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nośności i
mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

18* Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m powyżej najwyższego
poziomu wody, należy wykonać z gruntu przepuszczalnego.

19* Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych,  warstwę pod popiołami,  grubości  0,3 do 0,5 m,  należy wykonać z gruntu lub materiałów o dużej
przepuszczalności. Górnej powierzchni warstwy popiołu należy nadać spadki poprzeczne 4% 1% według poz. d).

20* Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inżynier może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod
warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych
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Wykonywanie  nasypów z  gruntów kamienistych  lub  gruboziarnistych  odpadów przemysłowych  powinno  odbywać  się  według  jednej  z  niżej
podanych metod, jeśli nie zostało określone inaczej w dokumentacji projektowej, STWIOR lub przez Inżyniera:

a) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych z wypełnieniem wolnych przestrzeni
Każdą rozłożoną warstwę materiałów gruboziarnistych o grubości nie większej niż 0,3 m, należy przykryć warstwą żwiru, pospółki, piasku lub

gruntu (materiału) drobnoziarnistego. Materiałem tym wskutek zagęszczania (najlepiej sprzętem wibracyjnym), wypełnia się wolne przestrzenie między grubymi
ziarnami.  Przy tym sposobie budowania nasypów można stosować skały oraz odpady przemysłowe, które są miękkie (zgodnie z charakterystyką podaną w
tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych bez wypełnienia wolnych przestrzeni
Warstwy nasypu wykonane według tej metody powinny być zbudowane z materiałów mrozoodpornych. Warstwy te należy oddzielić od podłoża

gruntowego pod nasypem oraz od górnej strefy nasypu około 10-centymetrową warstwą żwiru, pospółki lub nieodsianego kruszywa łamanego, zawierającego od
25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spełniających warunek:

4 d85  D 15  4 d 15

gdzie:

d85 i d15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15% gruntu podłoża lub gruntu górnej warstwy nasypu (mm),

D15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału gruboziarnistego (mm).

Części nasypów wykonywane tą metodą nie mogą sięgać wyżej niż 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.

c) Warstwa oddzielająca z geotekstyliów przy wykonywaniu nasypów z gruntów kamienistych
Rolę warstw oddzielających mogą również pełnić  warstwy geotekstyliów.  Geotekstylia  przewidziane do użycia w tym celu powinny posiadać

aprobatę  techniczną,  wydaną  przez  uprawnioną  jednostkę.  W  szczególności  wymagana  jest  odpowiednia  wytrzymałość  mechaniczna  geotekstyliów,
uniemożliwiająca  ich  przebicie  przez  ziarna  materiału  gruboziarnistego  oraz odpowiednie  właściwości  filtracyjne,  dostosowane  do uziarniania  przyległych
warstw.

5.3.3.4. Wykonywanie nasypów na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:2 należy zabezpieczyć nasyp przed zsuwaniem się przez:

a) wycięcie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powyżej nasypu.

Przy pochyłościach zbocza większych niż 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczności nasypu przez podparcie go murem oporowym.

5.3.3.5. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości do 1,0 m. Spadek górnej powierzchni stopni powinien
wynosić 4% 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z gruntów o różnych właściwościach
lub w różnym czasie.

5.3.3.6. Wykonywanie nasypów na bagnach

Nasypy na bagnach powinny być wykonane według oddzielnych wymagań, opartych na:

a) wynikach badań głębokości, typu i warunków hydrologicznych bagna,
b) wynikach  badań  próbek  gruntu  bagiennego  z  uwzględnieniem  określenia  rodzaju  gruntu  wypełniającego  bagno,  współczynników  filtracji,  badań

edometrycznych, wilgotności itp.,
c) obliczeniach stateczności nasypu,
d) obliczeniach wielkości i czasu osiadania,
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

W czasie wznoszenia korpusu metodą warstwową obowiązują ogólne zasady określone w pkcie 5.3.3.1.

5.3.3.7. 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.

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, według pktu 5.3.3.1, poz. d).

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.

5.3.3.8. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów
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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.

5.3.4. Zagęszczenie gruntu

5.3.4.1. 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.

5.3.4.2. Grubość warstwy

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i
typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych maszyn do zagęszczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotność gruntu

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją:

a) w gruntach niespoistych 2 %
b) w gruntach mało i średnio spoistych +0 %,  2 %
c) w mieszaninach popiołowo-żużlowych +2 %,  4 %
Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w pktach 6.3.2 i 6.3.3.

5.3.4.4. 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 gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według PN-S-02205 [9].

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy PN-S-02205 [9], powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania
podane w tablicy .

Tablica. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach

Strefa

nasypu

Minimalna  wartość  Is

dla:

innych dróg

kategoria ruchu

KR3-KR6

kategoria ruchu

KR1-KR2

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00

Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości
od powierzchni robót ziemnych:

- 0,2 do 2,0 m (autostrady)

- 0,2 do 1,2 m (inne drogi)

-

1,00

-

0,97

Warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robót ziemnych
poniżej:
- 2,0 m (autostrady)

- 1,2 m (inne drogi)
-

0,97

-

0,95
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w
dokumentacji projektowej i STWIOR. W czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie:

a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej i STWIOR,
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność,
c) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów

6.3.1. 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:

a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów,
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,
c) badania zagęszczenia nasypu,
d) pomiary kształtu nasypu.
e) odwodnienie nasypu

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny).

Objętość  ukopu  i  dokopu  będzie  ustalona  w  metrach  sześciennych  jako  różnica  ogólnej  objętości  nasypów  i  ogólnej  objętości  wykopów,
pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości gruntu w
stanie rodzimym do objętości w nasypie.

Objętość  nasypów będzie  ustalona  w  metrach  sześciennych  na  podstawie  obliczeń  z  przekrojów  poprzecznych,  w  oparciu  o  poziom gruntu
rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów nieprzydatnych.

Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie obmiaru jako różnica objętości  wykopów,  powiększonej o objętość
ukopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu i zastrzeżeń sformułowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje:

26* prace pomiarowe,
27* oznakowanie robót,
28* pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe,
29* transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
30* wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
31* zagęszczenie gruntu,
32* profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp,
33* wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
34* rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi,
35* odwodnienie terenu robót,
36* wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie,
37* przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Spis przepisów związanych podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 10.
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D–04.01.01 KORYTOWANIE, PROFILOWANIE I  ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji TechnicznejWykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  jest  stosowana  jako  dokument  w zakresie  realizacji  i  odbioru  robót
wymienionych w pkt 1.1. W przypadku wycofania normy i zastąpienia jej nową, wszelkie badania należy wykonywać zgodnie z normą obowiązującą. 

Jeżeli wyrób budowlany posiada certyfikat CE, nie jest konieczne wykonywanie badań, gdyż wszelkie parametry techniczne zostały przedstawione
w certyfikacie.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta, profilowania i zagęszczenia podłoża
przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  definicjami  podanymi  w  STWiORB D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

38* równiarek  lub  spycharek  uniwersalnych  z  ukośnie  ustawianym  lemieszem;  Inżynier  może  dopuścić  wykonanie  koryta  i  profilowanie  podłoża  z
zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),

walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Wykonawca  powinien  przystąpić  do  wykonania  profilowania  i  zagęszczenia  podłoża  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania profilowania i zagęszczania podłoża,jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane.

Paliki  lub  szpilki  należy  ustawiać  w  osi  drogi  i  w  rzędach  równoległych  do  osi  drogi  lub  w  inny  sposób  zaakceptowany  przez  Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.
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Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o
małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany
w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera.

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.

5.4. 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 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.

Jeżeli  powyższy warunek nie jest  spełniony i występują zaniżenia  poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania,  Wykonawca powinien
spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w
ilości  koniecznej  do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić  warstwę do uzyskania wartości  wskaźnika zagęszczenia,  określonych w
tablicy 1.

Do  profilowania  podłoża  należy  stosować  równiarki.  Ścięty  grunt  powinien  być  wykorzystany  w  robotach  ziemnych  lub  w  inny  sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.

Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy  przystąpić  do  jego  zagęszczania.  Zagęszczanie  podłoża  należy  kontynuować  do  osiągnięcia
wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z PN-S-02205[3].

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)

Minimalna
wartość Is dla

Innych drógStrefa

korpusu Ruch  ciężki  i
bardzo ciężki

Ruch mniejszy

od ciężkiego

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni
podłoża

1,00 0,97

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 według PN-S-022005 [3].  Stosunek wtórnego i
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.

Jeżeli  po  wykonaniu  robót  związanych  z  profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłoża  nastąpi  przerwa  w  robotach  i  Wykonawca  nie  przystąpi
natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.

Po  osuszeniu  podłoża  Inżynier  oceni  jego  stan  i  ewentualnie  zaleci  wykonanie  niezbędnych  napraw.  Jeżeli  zawilgocenie  nastąpiło  wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta
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i wyprofilowanego podłoża podaje tablica.

Tablica. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża

Lp. Wyszczególnienie badań
i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1 Szerokość koryta Kontrola ciągła 

2 Równość podłużna

3 Równość poprzeczna

4 Spadki poprzeczne 

5 Rzędne wysokościowe

6
Ukształtowanie osi w planie 

7
Zagęszczenie,  wilgotność  gruntu
podłoża

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4].

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki  poprzeczne  koryta  i  profilowanego  podłoża  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową
z tolerancją  0,5%.

6.2.5. Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  niż  5 cm.

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego
modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2.

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej
z tolerancją od -20% do + 10%. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez
spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie.  Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta, profilowania i zagęszczenia podłoża.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacja  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta, profilowania i zagęszczenia podłoża obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,

profilowanie dna koryta lub podłoża,

zagęszczenie,

utrzymanie koryta lub podłoża,

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

2. PN-EN 1097-5:2008 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  --  Część  5:  Oznaczanie
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją

3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
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D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw . Wymagania ogólne 

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie                    

Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót.

Zakres robót objętych SST

Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

 MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

Rodzaje materiałów.

Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST:

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] lub równoważnej powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia. 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na 
sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” .

Przygotowanie podłoża

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i SST D-02.00.00 
„Roboty ziemne”

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.

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 Inspektora.

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.

Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie 
wykorzystywał, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 

Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów ustala Inspektor Nadzoru. Liczba badań zagęszczenia i nośności każdej warstwy podbudowy – minimum 
jedno badanie na każde rozpoczęte 300 mb drogi. 

Inspektor nadzoru może ograniczyć w/w badanie do łącznej grubości wykonanej podbudowy w przypadku gdy ogólna grubość podbudowy jest niewielka. 

Zagęszczenie podbudowy
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.

     2,2

 Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w
dokumentacji projektowej.

Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać:

-  10 mm dla podbudowy zasadniczej,

-  20 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5 %.  Rzędne wysokościowe podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.

Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm.

Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża

Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż:

- dla podbudowy zasadniczej   10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

 Nośność podbudowy
Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa

z kruszywa o
wskaźniku wnoś nie

mniejszym 

Wskaźnik
zagęszczenia IS   nie

mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie sprężyste pod kołem,
mm

Minimalny moduł odkształ-cenia mierzony
płytą o średnicy 30 cm, MPa

niż,   % 40 kN 50 kN od pierwszego
obciążenia E1

od drugiego
obciążenia E2

60
80

120

1,0
1,0

1,03

1,40
1,25

1,10

1,60
1,40

1,20

60
80

100

120
140

180

OBMIAR ROBÓT

OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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D–04.04.02  PODBUDOWA  Z MIESZANKI Z KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiRB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa niezwiązanego. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w zakresie realizacji i odbioru robót 
wymienionych w pkt 1.1. W przypadku wycofania normy i zastąpienia jej nową, wszelkie badania należy wykonywać zgodnie z normą obowiązującą. 

Jeżeli wyrób budowlany posiada certyfikat CE, nie jest konieczne wykonywanie badań, gdyż wszelkie parametry techniczne zostały przedstawione 
w certyfikacie.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem i  odbiorem podbudowy z mieszanki
kruszywa  niezwiązanego.  Rodzaj  podbudowy  dla  danej  konstrukcji  oraz  grubości  poszczególnych  wartstw  z  mieszanki  niezwiązanej  dobrać  zgodnie
z dokumentacją projektową. 

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 do D), który jest stosowany do wykonania
ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych,
z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach.

1.4.2. Kategoria  – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyrażony, jako przedział  wartości lub wartość
graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami różnych właściwości.

1.4.3. Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, sztuczny lub z recyklingu.

1.4.4. Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być poddane wyłącznie obróbce mechanicznej.
Kruszywo  naturalne  jest  uzyskiwane  z  mineralnych  surowców  naturalnych  występujących  w  przyrodzie,  jak  żwir,  piasek,  żwir  kruszony,  kruszywo  z
mechanicznie rozdrobnionych skał, nadziarna żwirowego lub otoczaków.

1.4.7. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skały, nadziarno żwirowe.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR1÷KR6) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) według „Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997
[22].

1.4.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren  d  (dolnego) równym lub większym niż 1 mm oraz  D
(górnego) większym niż 2 mm.

1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D równym 6,3 mm lub mniejszym. 

1.4.13. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw grubych i  drobnych, w której  D jest
większe niż 6,3 mm.

1.4.14. Destrukt  asfaltowy – materiał  drogowy pochodzący z frezowania istniejących  warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) lub z
przekruszenia  kawałków warstw  nawierzchni  asfaltowych  oraz  niewbudowanych  partii  mma,  który  został  ujednorodniony  pod  względem składu  oraz  co
najmniej przesiany, w celu odrzucenia dużych kawałków mma (nadziarno nie większe od 1,4 D mieszanki niezwiązanej).

1.4.15. Kruszywo słabe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub
podłoża ulepszonego, które charakteryzuje się różnicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zagęszczeniu metodą Proctora, przekraczającymi ± 8%. Uziarnienie
kruszywa należy sprawdzać na sitach przewidzianych do kontroli  uziarnienia  wg PN-EN 13285 i niniejszej  STWiORB. O zakwalifikowaniu  kruszywa do
kruszyw słabych decyduje największa różnica wartości przesiewów na jednym z sit kontrolnych. 

1.4.16. Podbudowa – dolna część konstrukcji nawierzchni drogi, służąca do przenoszenia obciążeń z ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się
z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, które mogą być wykonywane w kilku warstwach technologicznych.

1.4.17. Podbudowa zasadnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na warstwę podbudowy pomocniczej lub
podłoże. 

1.4.18. Symbole i skróty dodatkowe

% m/m   procent masy,
NR         brak konieczności badania danej cechy,
CRB       kalifornijski wskaźnik nośności, %

SDV   obszar  uziarnienia,  w  którym  powinna  się mieścić  krzywa  uziarnienia mieszanki (S)  deklarowana przez dostawcę/producenta,
ZKP zakładowa kontrola produkcji.

1.4.19. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1], pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 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 STWiORB 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 oraz ST.

2.2.2. Materiały wchodzące w skład mieszanki

Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwiązanego są kruszywo i woda do zraszania kruszywa.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB  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:

d) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposażone w urządzenia dozujące wodę, które powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o
wilgotności optymalnej,

e) układarki lub równiarki do rozkładania mieszanki kruszywa niezwiązanego,
f) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania mieszanki,
g) zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne, do stosowania w miejscach trudno dostępnych.

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i
powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1],   pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić dowolnymi  środkami  transportu,  w warunkach zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

     Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB 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 wykonaniu robót obejmują:

c) roboty przygotowawcze, 
d) projektowanie mieszanki,
e) wbudowanie mieszanki,
f) roboty wykończeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej:

39* ustalić lokalizację robót,
40* przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,
41* usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót,
42* wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót,
43* zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót.

Można dodatkowo korzystać z STWiORB D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawczych oraz z STWiORB D-02.00.00 [3] przy występowaniu
robót ziemnych. 

5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwiązanego

5.4.1. Postanowienia ogólne 

Mieszanki  kruszyw powinny być tak produkowane i składowane,  aby wykazywały zachowanie jednakowych właściwości.  Mieszanki kruszyw
powinny być jednorodnie wymieszane i powinny charakteryzować się równomierną wilgotnością. 

5.5.  Wbudowanie mieszanki kruszywa 

Mieszanka kruszywa niezwiązanego po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie
uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca się w tym celu korzystanie z transportu samochodowego z zabezpieczoną (przykrytą) skrzynią ładunkową.

Mieszanka  kruszywa  powinna  być  rozkładana  metodą  zmechanizowaną  przy  użyciu  zalecanej,  elektronicznie  sterowanej,  rozkładarki,  która
wstępnie może zagęszczać układaną warstwę kruszywa. Rozkładana warstwa kruszywa powinna być jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po
zagęszczeniu  była  równa grubości  projektowanej.  Grubość pojedynczo  układanej  warstwy nie  może przekraczać  20 cm po zagęszczeniu.  Jeżeli  układana
konstrukcja  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 Inżyniera.
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Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora. Mieszanka
o  większej  wilgotności  powinna  zostać  osuszona  przez  mieszanie  i  napowietrzanie,  np.  przemieszanie  jej  mieszarką,  kilkakrotne  przesuwanie  mieszanki
równiarką.  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.

Rozścieloną  mieszankę  kruszywa  należy  sprofilować  równiarką  lub  ciężkim  szablonem,  do  spadków  poprzecznych  i  pochyleń  podłużnych
ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne wgłębienia.

5.6. Zagęszczanie mieszanki kruszywa

Po wyprofilowaniu  mieszanki  kruszywa należy  rozpocząć  jej  zagęszczanie,  które  należy  kontynuować  aż  do  osiągnięcia  wymaganego  w ST
wskaźnika zagęszczenia. Warstwę kruszywa niezwiązanego należy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. Kruszywo o przewadze
ziaren grubych zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca się
zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie gładkimi. W miejscach trudno dostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne
itp.  Zagęszczenie  powinno  być równomierne  na  całej  szerokości  warstwy.  Zaleca  się,  aby  grubość  zagęszczanej  warstwy nie  przekraczała  przy  walcach
statycznych gładkich 15 cm, a przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm. 5.8. Utrzymanie wykonanej warstwy

Zagęszczona warstwa, przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli po wykonanej warstwie będzie się
odbywał ruch budowlany, to Wykonawca jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1],     pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

b) 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.),

c) wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót, obejmujące wszystkie właściwości określone w tablicy 1 niniejszej STWiORB.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Kontrola w czasie robót 

Kontrolę w czasie robót należy wykonywać w sposób ciągły. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB  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 punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania  jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robót,

dostarczenie materiałów i sprzętu,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

rozłożenie mieszanki,
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zagęszczenie mieszanki,

utrzymanie warstwy w czasie robót, ew. impregnacja warstwy,

przeprowadzenie wymaganych  pomiarów i badań,

uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia,

roboty wykończeniowe,

odwiezienie sprzętu.

Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji technicznej i postanowień Inżyniera.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB 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 (STWiORB)

1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogólne

2.  D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3.  D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

10.2. Normy

5. PN-EN 933-1:2012 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  --  Część  1:  Oznaczanie  składu  ziarnowego  --  Metoda
przesiewania

6. PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 3: Oznaczanie kształtu  ziarn za pomocą wskaźnika
płaskości

7. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu

8. PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach
powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych

9. PN-EN 1097-1:2011 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie odporności na ścieranie
(mikro-Deval)

10. PN-EN 1097-2:2010 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw –  Część  2:  Metody  oznaczania  odporności  na
rozdrabnianie

11. PN-EN 1097-6:2013-11 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  6:  Oznaczanie  gęstości  ziarn  i
nasiąkliwości

12. PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości  cieplnych i  odporności  kruszyw na działanie  czynników atmosferycznych – Część 1:
Oznaczanie mrozoodporności

13. PN-EN 1367-3:2002 Badania właściwości  cieplnych i  odporności  kruszyw na działanie  czynników atmosferycznych – Część 3:
Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania

14. PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: Analiza chemiczna

15. PN-EN 1744-3:2004 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw

16. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

17. PN-EN 13285:2018-08 Mieszanki niezwiązane – Specyfikacje 

18. PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: Metody określania gęstości i zawartości
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wody – Zagęszczanie metodą Proctora

19. PN-EN 13286-47: 2012 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 47: Metody badań dla określenia nośności,
kalifornijski wskaźnik nośności CBR, natychmiastowy wskaźnik nośności i pęcznienia liniowego

10.3. Inne dokumenty

21* Mieszanki  niezwiązane  do  dróg  krajowych.  WT-4  2010.  Wymagania  techniczne  (zalecone  do  stosowania  w  specyfikacji  technicznej  na  roboty
budowlane na drogach krajowych wg zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.)

22* Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

23* Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia
16 czerwca 2014 r
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D–04.05.00 PODBUDOWY  I  ULEPSZONE   PODŁOŻE  Z   GRUNTÓW  LUB  KRUSZYW  STABILIZOWANYCH
SPOIWAMI  HYDRAULICZNYMI. WYMAGANIA  OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  (STWiORB)  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy  stabilizowanej spoiwami hydraulicznymi.  

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  jest  stosowana  jako  dokument  w zakresie  realizacji  i  odbioru  robót
wymienionych w pkt 1.1. W przypadku wycofania normy i zastąpienia jej nową, wszelkie badania należy wykonywać zgodnie z normą obowiązującą. 

Jeżeli wyrób budowlany posiada certyfikat CE, nie jest konieczne wykonywanie badań, gdyż wszelkie parametry techniczne zostały przedstawione
w certyfikacie.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z wykonaniem i  odbiorem podbudowy z  mieszanki
związanej spoiwem hydraulicznym i obejmują STWiORB D-04.05.01. Podbudowa stabilizowana cementem.

Podbudowę z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako:

-      podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem,

-      podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6,

-      warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe są zgodne z obowiązującymi,  odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w STWiORB wg pkt 1.3, dotyczącej podbudów z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-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 STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiały stosowane podano w STWiORB wymienionych w pkt 1.3, dotyczących podbudów z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi (cement).

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy i ulepszonego podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki do stabilizacji w przypadku wytwarzania mieszanki w mieszarkach stacjonarnych,

b) przewoźnych zbiorników na wodę,

c) układarek albo równiarek do rozkładania mieszanki gruntowo-cement lub kruszywo-cement,

d) mechanicznych listw wibracyjnych do zagęszczania mieszanki,

e) walców wibracyjnych, zagęszczarek płytowych, małych walców wibracyjnych, m.in. do zagęszczania  

    w miejscach trudno dostępnych.

Stosowanie walców stalowych wibracyjnych wymaga dużej ostrożności z uwagi na możliwość  występowania gruntów wysadzinowych w podłożu gruntowym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi

materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.  Cement luzem należy przewozić cementowozami,  natomiast  workowany można przewozić dowolnymi środkami
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transportu,  w  sposób  zabezpieczony  przed  zawilgoceniem.  Mieszankę  do  stabilizacji  należy  dostarczać  zgodnie  z warunkami  podanymi  w  aprobatach
technicznych lub ustaleniach producentów.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w STWiORB D-00.00.00  „Wymagania  ogólne”  pkt  5.  Dokumentacja  projektowa  może  dopuszczać
zastosowanie zarówno technologii stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu jak i w mieszarkach stacjonarnych z dowozem. 

5.1. Warunki przystąpienia do robót

Przed  rozpoczęciem  prac  należy  pisemnie  przedłożyć  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  przygotowaną  recepturę  dla  stosowanego  spoiwa.
Warunkiem rozpoczęcia prac związanych ze stabilizacją jest uzyskanie zgody na zastosowanie przedłożonej receptury. Zgoda ta nie zwalnia wykonawcy z jego
innych  obowiązków.  Wykonawca  dalej  pozostaje  w  pełni  odpowiedzialny  za  materiały  i  receptury,  które  stosuje.  Stabilizacja  z  gruntu  lub  kruszywa
stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji
gruntu lub kruszywa cementem i środkiem jonowymiennym, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5 oC w czasie
najbliższych 7 dni.

5.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w STWiORB D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża” i STWiORB D-02.00.00 „Roboty ziemne”. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

Jeżeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy
ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle  linie  krawędzi układanej warstwy  według dokumentacji  projektowej.  Wysokość
prowadnic  powinna  odpowiadać  grubości  warstwy mieszanki  gruntu  lub  kruszywa  ze  spoiwami  hydraulicznymi,  w stanie  niezagęszczonym.  Prowadnice
powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy.

5.3.  Utrzymanie podbudowy 

Podbudowe po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny być utrzymywane w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie 
wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 
przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy  obciąża Wykonawcę robót. Wykonawca jest zobowiązany do 
przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz 
mróz. Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą warstwą nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym 
działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

5.5. Pielęgnacja warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:

44* skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2,
45* skropienie  specjalnymi  preparatami  powłokotwórczymi  posiadającymi  aprobatę  techniczną  wydaną  przez  uprawnioną  jednostkę,  po  uprzednim

zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera,
46* utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,
47* przykrycie  na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią  z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o szerokości   co  najmniej  30 cm i zabezpieczoną przed

zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
48* przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu
akceptacji Inżyniera. Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.  Po tym czasie ewentualny ruch
technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera.

5.6. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania robót

Pozostałe wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB D-04.05.01 dotyczącej podbudowy  stabilizowanych cementem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  spoiw,  kruszyw  i  gruntów   przeznaczonych  do  wykonania  robót  i
przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy stabilizowanych spoiwami  podano w tablicy 1.

Tablica 1. Częstotliwość badań i pomiarów
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Wytrzymałość na ściskanie

 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem i wapnem – 1 próbka na 300 mb drogi 

6.3.2. Uziarnienie kruszywa

Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem spoiwa. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki kruszywa ze spoiwami

Wilgotność  mieszanki  powinna  być równa wilgotności  optymalnej,  określonej  w projekcie  składu  tej  mieszanki,  z  tolerancją  +10% -20% jej
wartości.

6.3.4. Jednorodność i głębokość wymieszania

Jednorodność wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia mieszanki.
Głębokość  wymieszania  mierzy  się  w  odległości  min.  0,5  m  od  krawędzi  ulepszonego  podłoża.  Grubość  warstwy  ulepszonego  podłoża  po

zagęszczeniu powinna być równa projektowanej.

6.3.5. Zagęszczenie warstwy

Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z  PN-S-02205:1998  [25].

6.3.6. Grubość ulepszonego podłoża

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od
projektowanej o więcej niż  1 cm.

6.3.7. Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych
losowo, w warstwie rozłożonej przed jej zagęszczeniem. Próbki należy formować i przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów
stabilizacji spoiwami. Próbki należy badać po 7 lub 14 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z
wymaganiami podanymi w STWiORB dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych podbudowy stabilizowanego spoiwami

1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów
Badania i pomiary należy wykonywać w sposób ciągły.  

6.4.2. Szerokość podbudowy

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.

6.4.3. Równość podbudowy

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [22]. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie powinny  przekraczać 15 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5 %.

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanego ulepszonego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm.

6.4.7. Grubość podbudowy

Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż +10%, -15%.

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne 

Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowie stwierdzi się, że odchylenia cech geometrycznych przekraczają wielkości określone w p.
6.4,  to  warstwa  zostanie  zerwana  na całą  grubość  i ponownie  wykonana  na  koszt  Wykonawcy.  Dopuszcza  się  inny  rodzaj  naprawy wykonany  na  koszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inżyniera.

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to
Wykonawca powinien poszerzyć podbudowe przez zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt.

6.5.2. Niewłaściwa grubość 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy,
usunięcie zerwanego materiału i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na
własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewłaściwa wytrzymałość
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Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w STWiORB dla poszczególnych rodzajów podbudów, to warstwa
wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB 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 STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi obejmuje:

a)  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b)  oznakowanie robót,

c)  opracowanie (i zatwierdzenie) recept laboratoryjnych wraz z przeprowadzeniem wymaganych  badań,

d)  wykonanie niezbędnych odcinków próbnych wraz z niezbędnymi pomiarami i sprawdzeniami,

e)  oczyszczenie podłoża,

f)  dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

g)  dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń  

      pomocniczych,

h)   rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,

i)  pielęgnacja wykonanej warstwy,

j)  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

k)  wszelkie koszty związane z ew. naprawą wykonanych niewłaściwie robót,

l)  koszt utrzymania czystości na przylegających drogach.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

  1. PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości

  2. PN-B-04481 Grunty budowlane -- Badania próbek gruntu

  3. PN-EN 933-5:2000 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  --  Oznaczanie  procentowej
zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania
kruszyw grubych

  4. PN-EN 933-1:2012 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  --  Część  1:  Oznaczanie  składu
ziarnowego -- Metoda przesiewania

  5. PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: Analiza chemiczna

  7. PN-EN 933-3:2012 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  --  Część  3:  Oznaczanie  kształtu
ziarn za pomocą wskaźnika płaskości
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  8. PN-EN 933-4:2008 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  --  Część  4:  Oznaczanie  kształtu
ziarn -- Wskaźnik kształtu

  9. PN-EN 933-5:2000 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  --  Oznaczanie  procentowej
zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania
kruszyw grubych

10. PN-EN 1097-2:2010 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  --  Część  2:  Metody
oznaczania odporności na rozdrabnianie

11. PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1:  Skład,  wymagania i  kryteria  zgodności  dotyczące cementów
powszechnego użytku

12. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności

13. PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów
produkcji betonu

14. PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 6: Oznaczanie
gęstości ziarn i nasiąkliwości

15. PN-EN 1744-3:2004 Badania chemicznych właściwości  kruszyw -- Część 3: Przygotowanie wyciągów
przez wymywanie kruszyw

16. PN-S-96011:1998 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych

17. PN-S-96012:1997 Drogi  samochodowe.  Podbudowa i  ulepszone  podłoże  z  gruntu  stabilizowanego
cementem

18. PN-EN 196-3+A1:2011 Metody  badania  cementu  --  Część  3:  Oznaczanie  czasów  wiązania  i  stałości
objętości

19. PN-EN 196-3:2016-12 Metody  badania  cementu  --  Część  3:  Oznaczanie  czasów  wiązania  i  stałości
objętości

20. PN-EN 933-8: 2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw.

Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego

21. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

25. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

26. PN-EN 1367-1:2001 Badania  właściwości  cieplnych  i  odporności  kruszyw  na  działanie  czynników
atmosferycznych -- Część 1: Oznaczanie mrozoodporności

27. PN-EN 1367-3:2002 Badania  właściwości  cieplnych  i  odporności  kruszyw  na  działanie  czynników
atmosferycznych  --  Część  3:  Badanie  bazaltowej  zgorzeli  słonecznej  metodą
gotowania

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji  nawierzchni podatnych i półsztywnych - Zarządzenie  nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z  dnia 16
czerwca 2014 r.
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D–04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże stabilizowane cementem.  

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych cementem. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w zakresie realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 
1.1. W przypadku wycofania normy i zastąpienia jej nową, wszelkie badania należy wykonywać zgodnie z normą obowiązującą. 

Jeżeli wyrób budowlany posiada certyfikat CE, nie jest konieczne wykonywanie badań, gdyż wszelkie parametry techniczne zostały przedstawione w 
certyfikacie. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
cementem .

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej 
wytrzymałości na ściskanie, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby również dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub 
chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych
lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.

1.4.5. Podłoże gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa 
podbudowy.

1.4.6. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-04.05.00. „Podbudowy i ulepszone podłoże stabilizowane spoiwami hydraulicznymi. Wymagania  
ogólne”   pkt 1.5.

2. materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D-04.05.00. „Podbudowy i ulepszone podłoże stabilizowane 
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania  ogólne”   pkt 2.

2.2. Cement

Dla podbudowy pomocniczej należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 [11], portlandzki z dodatkami wg PN-EN 197-1 [11] 
lub hutniczy wg PN-EN 197-1 [11].

Przy wykonywaniu stabilizacji ulepszonego dopuszcza się stosowanie cementów CEM I oraz CEM II klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 [11].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1 [11]

Lp. Właściwości Klasa cementu
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32,5

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż:

- cement portlandzki bez dodatków 16

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32,5

3 Czas wiązania:

- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 60

- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 12

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN 196-3+A1 [18] oraz PN-EN 196-3 [19]

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy 
badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót.

2.3. Grunty

Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na podstawie wyników badań laboratoryjnych, wykonanych według metod 
podanych w PN-S-96012 [17].

Nie dopuszcza się nawożenia gruntów spoistych i innych materiałów pęczniejących pod wpływem wody w celu doziarnienia gruntu lub materiału rodzimego.

Grunty muszą być stabilizowane cementem (ulepszone podłoże oraz podbudowa pomocnicza) przy użyciu specjalnych maszyn (frezarko-mieszarek drogowych),
umożliwiających ich dokładne rozdrobnienie i odpowiednio dokładne przemieszanie z cementem.

Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 2, mogą być poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami 
lotnymi.

Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 15 do 30 % mogą być stabilizowane cementem dla podbudów pomocniczych i 
ulepszonego podłoża pod warunkiem użycia specjalnych maszyn, umożliwiających ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatności gruntu do stabilizacji cementem; zaleca się użycie gruntów o:

wskaźniku piaskowym od 20 do 50, wg PN-EN 933-8 [20],

zawartości ziarn pozostających na sicie #  2 mm - co najmniej 30%,

zawartości ziarn przechodzących przez sito  0,075 mm - nie więcej niż 15%.

Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa

Do mieszanek wykonywanych zwłaszcza w mieszarka stacjonarnych (oraz przy ew. doziernianiu gruntu) można stosować następujące rodzaje 
kruszyw:

49* kruszywo naturalne lub sztuczne,
50* kruszywo z recyklingu,
51* połączenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z określeniem proporcji kruszyw z a) i b) z dokładnością ± 5% m/m.

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego 
okresowego składowania na terenie budowy, to powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach 
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw
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2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom
PN-EN-1008. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu 
jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych 
z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.7. Projektowanie mieszanki związanej cementem 

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki, ilości cementu, ilości wody. Procedura projektowa powinna być oparta na 
próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych właściwościach, jak te które 
będą stosowane do wykonania podbudowy lub podłoża ulepszonego. 

Skład mieszanek projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek (system I), zagęszczanych metodą Proctora wg PN-EN 13286-50 w
formach walcowych H/D = 1. 

Dopuszcza się podawanie wytrzymałości na ściskanie Rc z dodatkowym indeksem informującym o czasie pielęgnacji, np. Rc7, Rc14, Rc28. 

Próbki walcowe, zagęszczane ubijakiem Proctora, powinny być przygotowane zgodnie z PN-EN 13286-50. Próbki należy przechowywać przez 14 w
temperaturze pokojowej, z zabezpieczaniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności powyżej 95%-100% lub w wilgotnym piasku) i następnie zanurzyć 
na 14 dni do wody o temp. pokojowej. Nasycenie próbek wodą powinno odbywać się pod ciśnieniem normalnym i przy całkowitym ich zanurzeniu w wodzie.

Określone w badaniu progowe ilości wody powinny uwzględniać właściwe zagęszczenie i oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki. Należy 
określić procentowy udział składników w stosunku do całkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gęstość objętościową. Proporcję należy 
określić laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych doświadczeń z mieszankami wykonywanymi z tych samych składników i w tych samych warunkach, 
spełniające wymagania niniejszej specyfikacji. 

2.8. Uziarmienie mieszanki mineralnej

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej należy wykonać zgodnie z metodą wg PN-EN 933-1. Do analizy stosuje się zestaw sit podstawowy + 
1, składający się z następujących sit o oczkach kwadratowych w mm: 0,063; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0. 

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawierać się w obszarze między krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionych na rys. 1÷5, 
odpowiednio dla każdego rodzaju mieszanki. 

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/31,5 mm 
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/22,4 mm 

Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/16 mm 
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/11,2 mm 

Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/8 mm 

2.8. Zawartość spoiwa

Zawartość spoiwa (cementu) w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej i/lub doświadczenia z mieszankami 
wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych składników. Zawartość spoiwa nie powinna być mniejsza od minimalnych wartości przedstawionych w tablicy 
4b. 

Tablica 4b. Minimalna zawartość spoiwa (cementu) w mieszance wg PN-EN 14227-1 
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Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm Minimalna zawartość spoiwa, % m/m

> 8,0 do 31,5 3

2,0 do 8,0 4

< 2,0 5

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilości spoiwa niż podano w tablicy 4b, jeśli podczas procesu produkcyjnego stwierdzone zostanie, że 
zachowana jest zgodność z wymaganiami tablic 4c i 4d oraz za zgodą Inżyniera. 

2.9. Zawartość wody w mieszance

Zawartość wody w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej wg metody Proctora i/lub doświadczenia z mieszankami 
wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych składników. Zawartość wody należy określić zgodnie z PN-EN 13286-2. 

2.10. Wymagania wobec mieszanek

Mieszanki związane cementem klasyfikuje się pod względem właściwości wytrzymałościowych mieszanki przez wytrzymałość charakterystyczną 
na ściskanie Rc próbek zgodnie z przyjętym systemem I. 

3. sprzęt

Wymagania dotyczące sprzętu podano w D-04.05.01 „Podbudowy i ulepszone  podłoże z  gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami  
hydraulicznymi. Wymagania  ogólne” pkt 3.

4. transport

Wymagania dotyczące transportu podano w D-04.05.01 „Podbudowy i ulepszone  podłoże z  gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami  
hydraulicznymi. Wymagania  ogólne” pkt 4.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone  podłoże z  gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami  
hydraulicznymi. Wymagania  ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywane wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie 
należy rozpoczynać stabilizacji gruntu cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5oC w czasie najbliższych 
7 dni.

5.3. Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w   D-04.05.00. „Podbudowy i ulepszone  podłoże z  gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami  hydraulicznymi. Wymagania  ogólne” pkt 5.2.

5.5. Stabilizacja metodą mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu można użyć specjalistycznych mieszarek wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych albo maszyn 
rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony.Po spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją 
zwiększyć w celu ułatwienia rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy użyciu beczkowozów zapewniających równomierne i kontrolowane dozowanie. 
Wraz z wodą można dodawać do gruntu dodatki ulepszające rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości, grunt powinien być osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać i przemieszać z gruntem dodatki ulepszające, np. wapno lub popioły lotne, w ilości określonej w recepcie 
laboratoryjnej, o ile ich użycie jest przewidziane w tejże recepcie.

Cement należy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszające 
powinny być dodawane przy użyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
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Grunt powinien być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność na określoną głębokość, gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości 
warstwy po zagęszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczególną uwagę należy zwrócić na jednorodność wymieszania gruntu w 
obrębie skrajnych pasów o szerokości od 30 do 40 cm, przyległych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej wilgotność jest mniejsza od optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać 
odpowiednią ilość wody i mieszankę ponownie dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem nie może różnić się od wilgotności 
optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej wartości. Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie powinien być 
dłuższy od 2 godzin. Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do wymaganych w dokumentacji projektowej rzędnych 
oraz spadków poprzecznych i podłużnych. Do tego celu należy użyć równiarek i wykorzystać prowadnice podłużne, układane każdorazowo na odcinku 
roboczym. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po 
uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. Zagęszczenie należy przeprowadzić w sposób określony
w p. 5.8.

5.6. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna 
powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po 
wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić
jednorodność mieszanki. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości.

Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą.Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy 
pomocy układarek lub równiarek. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu.

Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek 
do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy 
zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do 
zagęszczania warstwy.

5.7. Grubość warstwy

Grubość poszczególnych warstw podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem powinna wynikać z DT. 

5.8. Zagęszczanie

Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub 
ogumionych, w zestawie wskazanym w STWiORB. Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od 
krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym 
powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. 
Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki  na 
pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed 
upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki 
powierzchniowej muszą być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od momentu rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem.

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego wg PN-S-02205 [25] nie mniejszego od podanego
w PN-S-96012  i STWiORB.Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i poprzecznych oraz 
wszelkich urządzeń obcych. Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być naprawione przez 
zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt 
Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej szerokości.

Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa  należy pionową krawędź wykonanego 
pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu 
jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej 
krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania 
sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej powinny być 
względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 

5.10. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Zasady pielęgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem podano w D-04.05.00. „Podbudowy i ulepszone  podłoże z  gruntów 
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami  hydraulicznymi. Wymagania  ogólne”  pkt 5.5.

5.12. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa i ulepszone podłoże powinny być utrzymywane przez Wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi w D-04.05.00. „Podbudowy i 
ulepszone  podłoże z  gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami  hydraulicznymi. Wymagania  ogólne” pkt 5.4.
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6. kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-04.05.00. „Podbudowy i ulepszone  podłoże z  gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami  
hydraulicznymi. Wymagania  ogólne”  pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania gruntów zgodnie z ustaleniami D-04.05.00. „Podbudowy i ulepszone  
podłoże z  gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami  hydraulicznymi. Wymagania  ogólne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w D-04.05.00. „Podbudowy i ulepszone  podłoże z  gruntów lub 
kruszyw stabilizowanych spoiwami  hydraulicznymi. Wymagania  ogólne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoża

Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoża podano w D-04.05.00. „Podbudowy i ulepszone  podłoże z  
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami  hydraulicznymi. Wymagania  ogólne”   pkt 6.4.

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podłoża

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podłoża podano w D-04.05.00. „Podbudowy i ulepszone  
podłoże z  gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami  hydraulicznymi. Wymagania  ogólne”  pkt 6.5.

7. obmiar robót

Zasady obmiaru robót podano w D-04.05.00. „Podbudowy i ulepszone  podłoże z  gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami  hydraulicznymi.
Wymagania  ogólne”  pkt 7.

8. odbiór robót

Zasady odbioru robót podano w D-04.05.00. „Podbudowy i ulepszone  podłoże z  gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami  hydraulicznymi. 
Wymagania  ogólne”  pkt 8.

9. podstawa płatności

Zasady dotyczące ustalenia podstawy płatności podano w D-04.05.00. „Podbudowy i ulepszone  podłoże z  gruntów lub kruszyw stabilizowanych 
spoiwami  hydraulicznymi. Wymagania  ogólne”  pkt 9.

10. przepisy związane

Normy i przepisy związane podano w D-04.05.00. „Podbudowy i ulepszone  podłoże z  gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami  
hydraulicznymi. Wymagania  ogólne”   pkt 10.
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D – 05.03.05a NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO.  WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2

E) WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy  realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 
1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [50] i WT-2 [80] [81] 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  PN-EN 
13108-21 [53].

Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR4(określenie kategorii ruchu podano w punkcie 
1.4.7). 

Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria

Ruchu

Mieszanki  o wymiarze D1),  mm

KR 1-2

KR 3-4

AC8S, AC11S

AC8S, AC11S

1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance – patrz punkt 1.4.4.

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 (MMA) – 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.

1.4.7.  Kategoria  ruchu  –  obciążenie  drogi  ruchem  samochodowym,  wyrażone  w  osiach  obliczeniowych  (100  kN)  wg  „Katalogu  typowych  konstrukcji
nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDKiA [82].

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.Połączenia technologiczne – połączenia rożnych warstw ze sobą lub tych samych

warstw wykonywanych w rożnym czasie nie będących połączeniem międzywarstwowym

1.4.15.Złącza podłużne i poprzeczne – połączenia tego samego materiału wbudowywanego

w rożnym czasie

1.4.16.Spoiny – połączenia rożnych materiałów, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją 
ograniczającymi

1.4.17.  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

AC_S f) beton asfaltowy do warstwy ścieralnej
D – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
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d – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
C – kationowa emulsja asfaltowa,
NPD – właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może jej nie określać),
TBR – do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany),
ZKP – zakładowa kontrola produkcji

1.4.16. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.

Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi  dokumenty potwierdzające przydatność wszystkich materiałów stosowanych do wykonania warstw 
asfaltowych. W przypadku zmiany rodzaju i właściwości materiałów należy ponownie wykazać ich przydatność do przewidywanego celu.

Wbudowywana mieszanka mineralno-asfaltowa może pochodzić z kilku wytwórni pod warunkiem, że jest produkowana z tych samych materiałów
(o ustalonej przydatności ) i w oparciu o takie samo badanie typu.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [24] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [64] [64a] oraz asfalty drogowe wielorodzajowe wg 
PN-EN 13924-2 [63] [63a]. 

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 ścieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria
ruchu

Mieszanka
ACS

Gatunek lepiszcza   

KR1 – KR2  AC8S, AC11S
50/70, 35/50

KR3 – KR4 AC8S, AC11S
50/70, 35/50

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.  

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [24]

Lp. Właściwości Jed-nostka
Metoda

badania

Rodzaj asfaltu

35/50 50/70

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 35÷50 50÷70

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 50÷58 46÷54

3 Temperatura zapłonu, 

nie mniej niż

°C PN-EN 22592 [67]
240 230

4 Zawartość składników rozpuszczalnych, 

nie mniej niż % m/m

PN-EN 12592 [25]
99 99

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), 

nie więcej niż % m/m

PN-EN 12607-1 [30]

0,5 0,5

6 Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż
%

PN-EN 1426 [21] 53 50

7 Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niż °C PN-EN 1427 [22] 52 48

8 Wzrost temp. mięknienia po starzeniu, nie więcej niż °C PN-EN 1427 [22] 8 9
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WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE

9 Temperatura łamliwości Fraassa, nie więcej niż
°C PN-EN 12593 [26] -5 -8

10 Indeks penetracji - PN-EN 12591 [24] Brak wymagań Brak wymagań

11 Lepkość dynamiczna w 60°C Pa∙s PN-EN 12596 [28] Brak wymagań Brak wymagań

12 Lepkość kinematyczna w 135°C mm2/s PN-EN 12595 [27] Brak wymagań Brak wymagań

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.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać w okresie krótkotrwałym, nie dłuższym niż 5 
dni,  poniższych wartości:

– asfaltu drogowego 35/50: 190°C,
– asfaltu drogowego 50/70: 180°C,

2.3. Kruszywo 

Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [49] i WT-1 Kruszywa 2014 [79], obejmujące 
kruszywo grube, kruszywo drobne  i wypełniacz. 

Nie dopuszcza się użycia granulatu asfaltowego w warstwie ścieralnej. 

Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 [79]  wg tablic poniżej.

Tablica 4. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Lp.
Właściwości kruszywa KR1÷KR2 KR3÷KR4

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1[6]; kategoria nie niższa niż: GC85/20 GC90/20

2

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż według 
kategorii:

G25/15

G20/15

G20/17,5

G25/15

G20/15

3 Zawartość pyłu według PN-EN 933-1[6]; kategoria nie wyższa 
niż: f2 f2

4
Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 [7] lub według PN-EN 
933-4 [8]; kategoria nie wyższa niż:

FI25 lub SI25 FI20 lub SI20

5 Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i 
łamanej w kruszywie grubym według PN-EN 933-5 [9]; 
kategoria nie niższa niż:

C deklarowana C95/1

6

Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy PN-EN 
1097-2 [13], badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdział 
5, kategoria nie wyższa niż:

LA30 LA30

7

Odporność na polerowanie kruszyw według PN-EN 1097-8 
[18] (dotyczy warstwy ścieralnej), kategoria nie niższa niż: PSV44 PSVDeklarowana, nie mniej niż

48*)

8 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [16], rozdział 7, 8 lub 9: deklarowa-na przez deklarowa-na przez 
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producenta producenta

9 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [16], rozdział 7, 8 lub 9: deklarowa-na przez 
producenta

deklarowa-na przez 
producenta

10 Mrozoodporność według PN-EN 1367-6 [20], w 1 % NaCl 
(dotyczy warstwy ścieralnej); kategoria nie wyższa niż:

10 7

11
„Zgorzel słoneczna” bazaltu według 
PN-EN 1367-3 [19]; wymagana kategoria:

SBLA SBLA

12 Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny według 
PN-EN 932-3 [5]

deklarowa-ny przez 
producenta

deklarowa-ny przez 
producenta

13
Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 1744-1 [23], 
p.14.2; kategoria nie wyższa niż:

mLPC 0,1 mLPC 0,1

14 Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego chłodzonego 
powietrzem według PN-EN 1744-1 [23], p. 19.1:

wymagana 
odporność

wymagana 
odporność

15 Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego chłodzonego 
powietrzem według PN-EN 1744-1 [23], p. 19.2:

wymagana 
odporność

wymagana 
odporność

16 Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego według PN-
EN 1744-1 [23] p. 19.3; kategoria nie wyższa niż:

V3,5 V3,5

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

Kruszywo niełamane drobne lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8  do warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego  powinno spełniać wymagania podane
w tablicy  5.

Tablica 5. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego

Lp. Właściwości kruszywa

Wymagania w zależności od kategorii ruchu

KR1÷KR2

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [6], wymagana kategoria:
GF85 lub GA85

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według kategorii:
GTCNR

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 [6], kategoria nie wyższa niż:
3

4 Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [11]; kategoria nie wyższa niż:
MBF10

5 Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym 
uziarnieniu według PN-EN 933-6 [10], rozdz. 8, kategoria nie niższa niż:

Ecs Deklarowana

6 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta

7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 [23] p. 14.2, kategoria nie 
wyższa niż:

mLPC0,1

Kruszywo łamane drobne lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego  powinno spełniać wymagania podane w 
tablicy  6 .

Tablica 6. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego

Lp. Właściwości kruszywa Wymagania w zależności od kategorii ruchu
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KR1

  KR2

KR3 

 KR4

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [6], wymagana kategoria: GF85 lub GA85

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według kategorii:
GTCNR GTC20

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 [6], kategoria nie wyższa niż: 16

4 Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [11]; kategoria nie wyższa niż: MBF10

5 Kanciastość kruszywa drobnego według PN-EN 933-6 [10], rozdz. 8, 
kategoria nie niższa niż:

EcsDeklarowana Ecs30

6 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta

7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 [23] p. 14.2, 
kategoria nie wyższa niż:

mLPC0,1

Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, w zależności od kategorii ruchu,  należy stosować wypełniacz spełniający wymagania podane w tablicy 
7.

Tablica 7. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego

Lp. Właściwości kruszywa

Wymagania w zależności od kategorii ruchu

KR1  KR2 KR3  KR4

1 Uziarnienie według PN-EN 933-10 [12]
zgodnie z tablicą 24 w PN-EN 13043 [49]

2 Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [11]; kategoria nie wyższa niż: MBF10

3 Zawartość wody według PN-EN 1097-5 [15], nie wyższa niż: 1 % (m/m)

4 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7 [17] deklarowana przez producenta

5 Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu według PN-
EN 1097-4 [14], wymagana kategoria:

V28/45

6 Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1 [54], 
wymagana kategoria:

R&B8/25

7 Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1 [23], kategoria nie 
wyższa niż:

WS10

8 Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według PN-EN 196-2 [3], 
kategoria nie niższa niż:

CC70

9 Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym wg PN-EN 
459-2 [4], wymagana kategoria:

Ka20

10 „Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2 [55], wymagana kategoria: BNDeklarowana

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
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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 [36], metoda C  wynosiła co najmniej 80%.

Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta.

Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach określonych przez producenta.

2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych) z tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz 
spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy 
stosować elastyczne taśmy bitumiczne, pasty asfaltowe lub zalewy drogowe na gorąco dobrane wg zasad przedstawionych w tablicy 8 i 9 oraz spełniające 
wymagania, w zależności od rodzaju materiału, wg tablic od 10 do 13. Materiał na elastyczne taśmy bitumiczne w celu zapewnienia elastyczności powinien być  
modyfikowany polimerami.

Tablica 8. Materiały do złączy między fragmentami zagęszczonej MMA rozkładanej metodą „gorące przy zimnym”

Rodzaj warstwy

Złącze podłużne Złącze poprzeczne

Ruch Rodzaj materiału Ruch Rodzaj materiału

Warstwa ścieralna KR 1-4
Pasty asfaltowe lub
elastyczne taśmy

bitumiczne
KR 1-4

Pasty asfaltowe lub
elastyczne taśmy

bitumiczne

Tablica 9. Materiały do spoin między fragmentami zagęszczonej MMA i elementami wyposażenia drogi

Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiału

Warstwa ścieralna KR 1-4

Pasta asfaltowa

Elastyczna taśma bitumiczna lub zalewa 
drogowa na gorąco

Tablica 10. Wymagania wobec taśm bitumicznych

Właściwość Metoda badawcza
Dodatkowy opis warunków

badania
Wymaganie

Temperatura mięknienia PiK PN-EN 1427[22] ≥90°C

Penetracja stożkiem PN-EN 13880-2[69] 20 do 50

1/10 mm

Odprężenie sprężyste (odbojność) PN-EN 13880-3[70] 10 do 30%

Zginanie na zimno DIN 52123[74] test odcinka taśmy o długości 20 
cm w temperaturze 0 °C 

badanie po 24 godzinnym 

kondycjonowaniu 

Bez pęknięcia

Możliwość wydłużenia oraz przyczepności
taśmy

SNV 671 920

(PN-EN 13880-13 [73])

W temperaturze 

-10°C

≥10%

≤1 N/mm2

Możliwość wydłużenia oraz przyczepności
taśmy po starzeniu termicznym

SNV 671 920

(PN-EN 13880-13 [73])

W temperaturze 

-10°C

Należy podać wynik

Tablica 11. Wymagania wobec past asfaltowych na zimno na bazie emulsji

Właściwość Metoda badawcza Wymaganie

Ocena organoleptyczna PN-EN 1425[75] Pasta
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Odporność na spływanie PN-EN 13880-5[71] Nie spływa

Zawartość wody PN-EN 1428[76] ≤50% m/m

Właściwości odzyskanego i ustabilizowanego lepiszcza: PN-EN 13074-1 lub PN-EN 13074-2

Temperatura mięknienia PiK PN-EN 1427[22] ≥70°C

Tablica 12. Wymagania wobec past asfaltowych na gorąco na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami

Właściwość Metoda badawcza Wymaganie

Zachowanie przy temperaturze lejności PN-EN 13880-6[72] Homogeniczny

Temperatura mięknienia PiK PN-EN 1427[22] ≥80°C

Penetracja stożkiem w 25°C, 5 s, 150 g PN-EN 13880-2[69] 30 do 60  0,1 mm

Odporność na spływanie PN-EN 13880-5[71] ≤5,0 mm

Odprężenie sprężyste (odbojność) PN-EN 13380-3[70] 10-50%

Wydłużenie nieciągłe (próba przyczepności ), po
5 h, -10°C

PN-EN 13880-13[73] ≥5 mm

≤0,75 N/mm2

Tablica 13. Wymagania wobec zalew drogowych na gorąco

Właściwości Metoda badawcza Wymagania dla typu

PN- EN 14188-1 tablica 2 punkty od 1 do 
11.2.8.

PN-EN 14188-1[65] N 1

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 [24], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [64] 
„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 wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować  kationowe emulsje asfaltowe 
niemodyfikowane lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według aktualnego Załącznika krajowego [62a] NA do PN-EN 13808 [62].

Spośród rodzajów emulsji wymienionych w Załączniku krajowym NA [62a] do normy PN-EN 13808 [62], należy stosować emulsje oznaczone 
kodem ZM. 

Właściwości i przeznaczenie emulsji asfaltowych oraz sposób ich składowania opisano w OST D-04.03.01a [2]. 

2.7. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej

Mogą być stosowane dodatki stabilizujące lub modyfikujące. Pochodzenie, rodzaj i właściwości dodatków powinny być deklarowane. 

Należy używać tylko materiałów składowych o ustalonej przydatności. Ustalenie przydatności powinno wynikać co najmniej jednego z 
następujących dokumentów:

24* Normy Europejskiej,
25* europejskiej aprobaty technicznej,
26* specyfikacji materiałowych opartych na potwierdzonych pozytywnych zastosowaniach w nawierzchniach asfaltowych. Wykaz należy dostarczyć w celu

udowodnienia przydatności. Wykaz może być oparty na badaniach w połączeniu z dowodami w praktyce.
Zaleca się stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltowej środka obniżającego temperaturę produkcji i układania. 

Do mieszanki mineralno-asfaltowej  może być stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-EN 13108-4 [51], załącznik B. 

2.8. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych zgodnie z normą PN-EN 13108-20 [52] 
załącznik C oraz normami powiązanymi. Próbki powinny spełniać wymagania podane w p. 2.10. w zależności od kategorii ruchu, jak i zawartości asfaltu Bmin i 
temperatur zagęszczania próbek.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 14 i 15.
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Tablica 14. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej dla ruchu KR1-KR2 

Właściwość

Przesiew,   [% (m/m)]

AC8S AC11S

Wymiar sita #, [mm] od do od do

16 - - 100 -

11,2 100 - 90 100

8 90 100 70 90

5,6 70 90 - -

2 45 60 30 55

0,125 8 22 8 20

0,063 6 14 5 12,0

Zawartość lepiszcza, minimum*)

Bmin6,0 Bmin5,8 

Tablica 15. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej dla ruchu KR3-KR4 

Właściwość

Przesiew,   [% (m/m)]

AC8S AC11S

Wymiar sita #, [mm] od do od do

16 - - 100 -

11,2 100 - 90 100

8 90 100 60 90

5,6 60 80    48 75

4,0 48 60 42 60

2 40 55 35 50

0,125 8 22 8 20

0,063 5 12,0 5 11,0

Zawartość lepiszcza, minimum*) Bmin5,8 Bmin5,8 

*) 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:

2.9. Właściwości mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej

Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach  16 i 17.

Tablica 16. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ruchu KR1 ÷ KR2 

Właściwość

Warunki zagęszczania
wg PN-EN 

Metoda i warunki badania AC8S AC11S
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13108-20 [52]

Zawartość wolnych 
przestrzeni

C.1.2,ubijanie, 2×50 
uderzeń

PN-EN 12697-8 [35], 
p. 4

Vmin1,0

Vmax3,0

Vmin1,0

Vmax3,0

Wolne przestrzenie 
wypełnione lepiszczem

C.1.2,ubijanie, 2×50 
uderzeń

PN-EN 12697-8 [35], 
p. 5

VFBmin75

VFBmax93

VFBmin75

VFBmax93

Zawartość wolnych 
przestrzeni 
w mieszance 
mineralnej

C.1.2,ubijanie, 2×50 
uderzeń

PN-EN 12697-8 [35], 
p. 5

VMAmin14 VMAmin14

Odporność na 
działanie wodya)

C.1.1,ubijanie, 2×35 
uderzeń

PN-EN 12697-12 [37],
przechowywanie w 40°C z jednym

cyklem zamrażania, 

badanie w 25°C

ITSR90 ITSR90

Tablica 17. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ruchu KR3 ÷ KR4 

Właściwość

Warunki zagęszczania
wg PN-EN 

13108-20  [52]
Metoda i warunki badania AC8S AC11S

Zawartość wolnych 
przestrzeni

C.1.2,

ubijanie, 2×75 uderzeń
PN-EN 12697-8 [35], p. 4

Vmin2,0

Vmax4

Vmin2,0

Vmax4

Odporność na deformacje 
trwałe a), c)

C.1.20, wałowanie,

P98-P100

PN-EN 12697-22[40], metoda B       w
powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6,60°C, 10 000

cykli [52]

WTSAIR 0,15

PRDAIR9,0

WTSAIR 0,15

PRDAIR9,0

Odporność na działanie wody
C.1.1,

ubijanie, 2×35 uderzeń

PN-EN 12697-12 [37], przechowywanie w 40°C
z jednym cyklem zamrażania, 

badanie w 25°C  b)

ITSR90 ITSR90

a) Grubość plyty: AC8, AC11  40mm

b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2014 [80] w załączniku 1

c)Procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zagęszczeniem próbek do badań podano w WT-2 2014 [80] w załączniku 2

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do 
przyjętej metody robót, jak:

a) wytwórnia  (otaczarka) o  mieszaniu  cyklicznym lub  ciągłym,  z  automatycznym komputerowym  sterowaniem produkcji,  do  wytwarzania  mieszanek
mineralno-asfaltowych,
Wytwórnia   powinna  zapewnić  wysuszenie  i  wymieszanie  wszystkich  składników  oraz  zachowanie  właściwej  temperatury  składników  i  gotowej
mieszanki mineralno-asfaltowej. Na wytwórni powinien funkcjonować certyfikowany system zakładowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-21
[53].  
Wytwórnia  powinna  być  wyposażona  w  termometry  (urządzenia  pomiarowe)  pozwalające  na  ciągłe  monitorowanie  temperatury  poszczególnych
materiałów, na różnych etapach przygotowywania materiałów, jak i na wyjściu z mieszalnika,

b) układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,

c) skrapiarka,

d) walce stalowe gładkie, 

e) lekka rozsypywarka kruszywa,
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f) szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,

g) samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

h) sprzęt drobny.
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i 

powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiałów 

Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych [84] 
wprowadzającej przepisy konwencji ADR, 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.

Środek adhezyjny, w opakowaniu producenta, może być przewożony dowolnymi środkami transportu z uwzględnieniem zaleceń producenta. 
Opakowanie powinno być zabezpieczone tak, aby nie uległo uszkodzeniu. 

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. Nie 
dotyczy to przypadków użycia dodatków obniżających temperaturę produkcji i wbudowania, lepiszczy zawierających takie środki lub specjalnych technologii 
produkcji i wbudowywania w obniżonej temperaturze, tj. z użyciem asfaltu spienionego. W tym zakresie należy kierować się informacjami (zaleceniami) 
podanymi przez producentów tych środków. 

Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki 
antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. Zabrania się skrapiania skrzyń olejem na pędowym lub innymi środkami ropopochodnymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, 
AC11S), wyniki badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Zamawiającego.

Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinien określać: 

 źródło wszystkich zastosowanych materiałów,
 proporcje wszystkich składników mieszanki mineralnej,
 punkty graniczne uziarnienia,
 wyniki badań przeprowadzonych w celu określenia właściwości mieszanki i porównanie ich z wymaganiami specyfikacji,
 wyniki badań dotyczących fizycznych właściwości kruszywa, 
 temperaturę wytwarzania i układania mieszanki. 

W zagęszczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych należy stosować następujące temperatury mieszanki w zależności 
stosowanego asfaltu: 

– 50/70 i 35/50: 135°C±5°C,
Recepta powinna być zaprojektowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych przez Inżyniera, do wbudowania i przy wykorzystaniu 

reprezentatywnych próbek tych materiałów.  

Jeżeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwórni lub od kilku producentów, to należy zapewnić zgodność typu i 
wymiaru mieszanki oraz spełnienie wymaganej dokumentacji projektowej.

Każda zmiana składników mieszanki w czasie trwania robót wymaga akceptacji Inżyniera oraz opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.  

Podczas ustalania składu mieszanki Wykonawca powinien zadbać, aby projektowana recepta laboratoryjna opierała się na prawidłowych i w pełni 
reprezentatywnych próbkach materiałów, które będą stosowane do wykonania robót. Powinien także zapewnić, aby mieszanka i jej poszczególne składniki 
spełniały wymagania dotyczące cech fizycznych i wytrzymałościowych określonych w niniejszej specyfikacji. 
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Akceptacja recepty przez Inżyniera może nastąpić na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę badań typu i sprawozdania z próby 
technologicznej. W przypadku kiedy Inżynier, w celu akceptacji recepty mieszanki mineralno-asfaltowej, zdecyduje się wykonać dodatkowo niezależne badania, 
Wykonawca dostarczy zgodnie z wymaganiami Inżyniera próbki wszystkich składników mieszanki.

Zaakceptowana recepta stanowi ważną podstawę produkcji.

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). Inżynier dopuści do produkcji tylko otaczarki posiadające certyfikowany system zakładowej kontroli 
produkcji zgodny z PN-EN 13108-21 [53]. 

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 wartości podanych
w pkcie 2.2.

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 18. 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 18. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70

Asfalt 50/70

od 140 do 180

od 140 do 180

Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, do których jest dodawany dodatek w celu obniżenia 
temperatury jej wytwarzania i wbudowania lub gdy stosowane lepiszcze asfaltowe zawiera taki środek.

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dodatki modyfikujące lub stabilizujące do mieszanki  mineralno-asfaltowej mogą być dodawane w postaci stałej lub ciekłej. System dozowania 
powinien zapewnić jednorodność dozowania dodatków i ich wymieszania w wytwarzanej mieszance. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki 
mineralno-asfaltowej na gorąco nie powinny istotnie wpływać na skuteczność działania tych dodatków. 

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, m. in. barwy warstwy 
ścieralnej.

Produkcja powinna być tak zaplanowana, aby nie dopuścić do zbyt długiego przechowywania mieszanki w silosach; należy wykluczyć możliwość 
szkodliwych zmian. 

Czas przechowywania – magazynowania mieszanki  MMA powinien uwzględniać możliwości wytwórni (sposób podgrzewania silosów gotowej 
mieszanki MMA i rodzaj izolacji), warunki atmosferyczne  oraz czas transportu na budowę. 

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.
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.

Podłoże pod warstwę ścieralną powinno spełniać wymagania określone w tablicy 19. Jeżeli nierówności poprzeczne są większe aniżeli 
dopuszczalne, należy odpowiednio wyrównać podłoże poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 

Tablica 19. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę ścieralną 

Klasa drogi Element nawierzchni
Dopuszczalne wartości odchyleń równości

podłużnej i poprzecznej pod warstwę ścieralną
[mm]

L, D, place, parkingi jezdnia 12
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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 [65] lub PN-EN 14188-
2 [66] albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych.

5.5. 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.

Można odstąpić od wykonania skropienia przy rozkładaniu dwóch warstw asfaltowych w jednym cyklu technologicznym (tzw. połączenia gorące na 
gorące)

Warunki wykonania połączenia międzywarstwowego oraz kontrola wykonania skropienia zostały przedstawione w OST D-04.03.01a [2].

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej do układu warstw konstrukcyjnych należy zachować zasadę mówiącą, że grubość warstwy 
musi być co najmniej dwuipółkrotnie większa od wymiaru D kruszywa danej mieszanki (h ≥ 2,5×D).

Jeżeli warstwa nawierzchni według dokumentacji projektowej jest zbyt gruba, aby można było ją rozłożyć i zagęścić w pojedynczej operacji, to 
warstwa ta może się składać z dwóch warstw technologicznych, z których każda zostaje rozłożona i zagęszczona w odrębnej operacji. Należy zapewnić pełne 
połączenie między tymi warstwami zgodnie z pkt.5.7. 

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. 

Prace związane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej należy tak zaplanować, 

aby: 

52*umożliwiały  układanie  warstwy  całą  szerokością  jezdni  (jedną  rozkładarką  lub  dwoma  rozkładarkami  pracującymi  obok  siebie  z  odpowiednim
przesunięciem), a w przypadku przebudów i remontów o dopuszczonym ruchu jednokierunkowym (wahadłowym) szerokością pasa ruchu, 

53*dzienne działki robocze (tj. odcinki nawierzchni na których mieszanka mineralno-asfaltowa jest wbudowywana jednego dnia) powinny być możliwie jak
najdłuższe. 

54*organizacja dostaw mieszanki powinna zapewnić pracę rozkładarki bez zatrzymań. 
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Nie wolno wbudowywać betonu 

asfaltowego gdy na podłożu tworzy się zamknięty film wodny.

Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 20. Temperatura otoczenia może być niższa w 
wypadku stosowania ogrzewania podłoża i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe). Temperatura podłoża powinna wynosić co 
najmniej 5°C. Temperatura powietrza powinna być mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystąpieniem do robót oraz podczas ich wykonywania w 
okresach równomiernie rozłożonych w planowanym czasie realizacji dziennej działki roboczej. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej 
asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) oraz podczas opadów atmosferycznych. 

Podczas budowy nawierzchni należy dążyć do ułożenia wszystkich warstw przed sezonem zimowym, aby zapewnić szczelność nawierzchni i jej 
odporność na działanie wody i mrozu.

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie 
określić wymagane warunki otoczenia. 

Tablica 20. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2 m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robót Minimalna temperatura powietrza  [°C]

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm +5

Warstwa ścieralna o grubości < 3 cm +10
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Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego sterowania grubości warstwy i 
utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową, elementy wibrujące do wstępnego zagęszczenia, urządzenia do podgrzewania elementów roboczych
rozkładarki. 

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 o charakterystyce (statycznym nacisku liniowym) 
zapewniającej skuteczność zagęszczania, potwierdzoną na odcinku próbnym. Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z
możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione. 

5.7. Połączenia technologiczne

Połączenia technologiczne należy wykonywać jako:

– złącza podłużne i poprzeczne (wg definicji punkt 1.4.15.),
– spoiny (wg definicji punkt 1.4.16.).

Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne.   

5.7.1. Wykonanie złączy

5.7.1.1. Sposób wykonania złączy-wymagania ogólne

Złącza w warstwach nawierzchni powinny być wykonywane w linii prostej.

Złącza podłużnego nie można umiejscawiać w śladach kół, ani  w obszarze poziomego oznakowania jezdni. Złącza podłużne między pasami 
kolejnych warstw technologicznych należy przesuwać względem siebie co najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. Złącza poprzeczne między 
działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć względem siebie o co najmniej 2 m w kierunku podłużnym do osi 
jezdni.

Połączenie nawierzchni mostowej z nawierzchnią drogową powinno być wykonane w strefie płyty przejściowej. Połączenie warstw ścieralnej i 
wiążącej powinno być przesunięte o co najmniej 0,5 m. Krawędzie poprzeczne łączonych warstw wiążącej i ścieralnej nawierzchni drogowej powinny być 
odcięte piłą. 

Złącza powinny być całkowicie związane, a powierzchnie przylegających warstw powinny być w jednym poziomie.

5.7.1.2. Technologia rozkładania „gorące przy gorącym”

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywania złącza podłużnego, gdy układanie mieszanki odbywa się przez minimum dwie rozkładarki 
pracujące obok siebie z przesunięciem. Wydajności wstępnego zagęszczania deską rozkładarek muszą być do siebie dopasowane. Przyjęta technologia robót 
powinna zapewnić prawidłowe i szczelne połączenia układanych pasów warstwy technologicznej. Warunek ten można zapewnić przez zminimalizowanie 
odległości między rozkładarkami tak, aby odległość między układanymi pasami nie była większa niż długość rozkładarki oraz druga w kolejności rozkładarka 
nadkładała mieszankę na pierwszy pas. 

Walce zagęszczające mieszankę za każdą rozkładarką powinny być o zbliżonych parametrach. Zagęszczanie każdego z pasów należy rozpoczynać od 
zewnętrznej krawędzi pasa i stopniowo zagęszczać pas w kierunku złącza.

Przy tej metodzie nie stosuje się dodatkowych materiałów do złączy.

 5.7.1.3. Technologia rozkładania „gorące przy zimnym” 

Wykonanie złączy metodą „gorące przy zimnym” stosuje się w przypadkach, gdy ze względu na ruch, względnie z innych uzasadnionych powodów 
konieczne jest wykonywanie nawierzchni w odstępach czasowych. Krawędź złącza w takim przypadku powinna być wykonana w trakcie układania pierwszego 
pasa ruchu.

Wcześniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mieć wyprofilowaną krawędź równomiernie zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie 
może być pionowa, lecz powinna być skośna (pochylenie około 3:1 tj.pod kątem 70-80˚ w stosunku do warstwy niżej leżącej). Skos wykonany „na gorąco”, 
powinien być uformowany podczas układania pierwszego pasa ruchu, przy zastosowaniu rolki dociskowej lub noża talerzowego.

Jeżeli skos nie został uformowany „na gorąco”, należy uzyskać go przez frezowanie zimnego pasa, z zachowaniem wymaganego kąta. Powierzchnia
styku powinna być czysta i sucha. Przed ułożeniem sąsiedniego pasa całą powierzchnię styku należy pokryć taśmą przylepną lub pastą w ilości podanej w 
punktach 5.9.1.5.  i 5.9.1.6.

Drugi pas powinien być wykonywany z zakładem 2-3 cm licząc od górnej krawędzi złącza, zachodzącym na pas wykonany wcześniej.

5.7.1.4. Zakończenie działki roboczej 

Zakończenie działki roboczej należy wykonać w sposób i przy pomocy urządzeń zapewniających uzyskanie nieregularnej powierzchni spoiny (przy 
pomocy wstawianej

kantówki lub frezarki). Zakończenie działki roboczej należy wykonać prostopadle do osi drogi.

Krawędź działki roboczej jest równocześnie krawędzią poprzeczną złącza.

Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć względem siebie o co 
najmniej 3m w kierunku podłużnym do osi jezdni.
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5.7.1.5. Wymagania wobec wbudowania taśm bitumicznych

Minimalna wysokość taśmy wynosi 4 cm.

Grubość taśmy powinna wynosić 10 mm.

Krawędź boczna złącza podłużnego powinna być uformowana za pomocą rolki dociskowej lub poprzez obcięcie nożem talerzowym.

Krawędź boczna złącza poprzecznego powinna być uformowana w taki sposób i za

pomocą urządzeń umożliwiających uzyskanie nieregularnej powierzchni.

Powierzchnie krawędzi do których klejona będzie taśma, powinny być czyste i suche.

Przed przyklejeniem taśmy w metodzie „gorące przy zimnym”, krawędzie „zimnej” warstwy na całkowitej grubości, należy zagruntować zgodnie z 
zaleceniami producenta

taśmy. Taśma bitumiczna powinna być wstępnie przyklejona do zimnej krawędzi złącza na całej jego wysokości oraz wystawać ponad powierzchnię warstwy do 
5 mm lub wg zaleceń producenta.

5.7.1.6. Wymagania wobec wbudowywania past bitumicznych

Przygotowanie krawędzi bocznych jak w przypadku stosowania taśm bitumicznych.

Pasta powinna być nanoszona mechanicznie z zapewnieniem równomiernego jej

rozprowadzenia na bocznej krawędzi w ilości 3 - 4 kg/m2 (warstwa o grubości 3 - 4 mm przy gęstości około 1,0 g/cm3).

Dopuszcza się ręczne nanoszenie past w miejscach niedostępnych.

5.7.2. Wykonanie spoin  

Spoiny należy wykonywać w wypadku połączeń warstwy z urządzeniami w nawierzchni lub ją ograniczającymi.

Spoiny należy wykonywać z materiałów termoplastycznych (taśmy, pasty, zalewy drogowe na goraco) zgodnych z pktem 2.6. 

Grubość elastycznej taśmy uszczelniającej w spoinach w warstwie ścieralnej powinna wynosić nie mniej niż 10 mm.

Pasta powinna być nanoszona mechanicznie z zapewnieniem równomiernego jej rozprowadzenia na bocznej krawędzi w ilości 3 - 4 kg/m2 (warstwa 
o grubości 3 - 4 mm przy gęstości około 1,0 g/cm3).

Zalewy drogowe na gorąco należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym szerokość naciętej spoiny powinna wynosić ok. 10 mm.

5.8. Krawędzie 

W przypadku warstwy ścieralnej rozkładanej przy urządzeniach ograniczających nawierzchnię, których górna powierzchnia ma być w jednym 
poziomie z powierzchnią tej nawierzchni (np. ściek uliczny, korytka odwadniające) oraz gdy spadek jezdni jest w stronę tych urządzeń, to powierzchnia warstwy 
ścieralnej powinna być wyższa o 0,5÷1,0 cm. 

W przypadku warstw nawierzchni bez urządzeń ograniczających (np. krawężników) krawędziom należy nadać spadki o nachyleniu nie większym 
niż 2:1, przy pomocy rolki dociskowej mocowanej do walca lub elementu mocowanego do rozkładarki tzw „buta” („na gorąco”).

Jeżeli krawędzie nie zostały uformowane na gorąco krawędzie należy wyfrezować je na zimno.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić krawędź położoną wyżej (niżej położona krawędź 
powinna zostać nieuszczelniona).

W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachyleniu (przekrój daszkowy) decyzję o potrzebie i sposobie uszczelnienia krawędzi zewnętrznych 
podejmie Projektant w uzgodnieniu z Inżynierem.

Krawędzie zewnętrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomych należy uszczelnić przez pokrycie gorącym asfaltem w ilości:

– powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m2,
– krawędzie zewnętrzne - 4 kg/m2.

Gorący asfalt może być nanoszony w kilku przejściach roboczych.

Do uszczelniania krawędzi zewnętrznych należy stosować asfalt drogowy według PN-EN 12591 [24], asfalt modyfikowany polimerami według PN-
EN 14023 [64], asfalt wielorodzajowy wg PN-EN 13924-2 [63], albo inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych. Uszczelnienie krawędzi zewnętrznej
należy wykonać gorącym lepiszczem.

Lepiszcze powinno być naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawędzie nie uległy zabrudzeniu. Niżej położona krawędź (z wyjątkiem strefy 
zmiany przechyłki) powinna pozostać nieuszczelniona. 
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Dopuszcza się jednoczesne uszczelnianie krawędzi kolejnych warstw, jeżeli warstwy były ułożone jedna po drugiej, a krawędzie były zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem. Jeżeli krawędź położona wyżej jest uszczelniana warstwowo, to przylegającą powierzchnię odsadzki danej warstwy należy uszczelnić 
na szerokości co najmniej 10 cm.

5.9. Wykończenie warstwy ścieralnej

Warstwa ścieralna powinna mieć jednorodną teksturę i strukturę dostosowaną do przeznaczenia, np. ze względu na właściwości przeciwpoślizgowe, 
hałas toczenia kół lub względy estetyczne.

Nie wymaga się uszorstnienia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

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

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.2.1. Badanie typu 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca przedstawi do akceptacji badania typu mieszanek mineralno-
asfaltowych wraz z wymaganymi w normie PN-EN 13108-20 [52] załącznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania. W przypadku zaistnienia podanych 
poniżej sytuacji wymagających powtórzenia badania typu należy je ponownie wykonać i przedstawić do akceptacji.

Badanie typu powinno zawierać:

d) informacje ogólne:
f) nazwę i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej,
g) datę wydania,
h) nazwę wytwórni produkującej mieszankę mineralno –asfaltową,
i) określenie typu mieszanki i kategorii, z którymi jest deklarowana zgodność,
j) zestawienie metod przygotowania próbek oraz metod i warunków badania poszczególnych właściwości.

e) informacje o składnikach:
g) każdy wymiar kruszywa: źródło i rodzaj,
h) lepiszcze: typ i rodzaj,
i) wypełniacz: źródło i rodzaj,
j) dodatki: źródło i rodzaj,
k) wszystkie składniki: wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 21.

Tablica 21. Rodzaj i liczba badań składników mieszanki mineralno-asfaltowej

Składnik Właściwość Metoda badania
Liczba badań

Kruszywo

(PN-EN 13043 [49])

Uziarnienie PN-EN 933-1 [6] 1 na frakcję

Gęstość PN-EN 1097-6 [16] 1 na frakcję

Lepiszcze (PN-EN 12591 [24], PN-EN 
13924-2 [63], PN-EN 14023 [64])

Penetracja lub tem-peratura 
mięknienia

PN-EN 1426 [21] lub

PN-EN 1427 [22]

1

Nawrót sprężysty*) PN-EN 13398 [56] 1

Wypełniacz 

(PN-EN 13043[49])

Uziarnienie PN-EN 933-10 [12] 1

Gęstość PN-EN 1097-7 [17] 1

*) dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023[64]

f) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej:
h) skład mieszaki podany jako wejściowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub wyjściowy skład (w wypadku walidacji produkcji),
i) wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 22.

Tablica 22. Rodzaj i liczba badań mieszanki mineralno-asfaltowej

Właściwość Metoda badania Liczba badań

Zawartość lepiszcza (obowiązkowa)
PN-EN 12697-1[31]

1
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PN-EN 12697-39[45]

Uziarnienie (obowiązkowa) PN-EN 12697-2 [32] 1

Zawartość wolnych przestrzeni łącznie z VFB i VMA przy 
wymaganej zawartości wolnych przestrzeni Vmax≤7% 
(obowiązkowa)

PN-EN 12697-8 [35]

Gęstość objętościowa wg PN-EN 12697-6 [34], metoda
B, w stanie nasyconym powierz-chniowo suchym. 
Gęstość wg PN-EN 12697-5 [33], metoda A w wodzie

1

Wrażliwość na działanie wody (powiązana funkcjonalnie)
PN-EN 12697-12 [37] 1

Odporność na deformacje trwałe (powiązana funkcjonalnie), 
dotyczy betonu asfaltowego zaprojektowa-nego do 
maksymalnego obciążenia osi poniżej 130 kN

PN-EN 12697-22 [39]

mały aparat, metoda B w powietrzu, przy wymaganej 
temperaturze

1

Sztywność (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 [42] 1

Zmęczenie (funkcjonalna) do nawierzchni zaprojektowanych 
wg kryterium opartym na czteropunktowym zginaniu 

PN-EN 12697-24 [41], załącznik D 1

Odporność na paliwo (powiązana funkcjonalnie)
PN-EN 12697-43 [47] 1

Odporność na środki odladzające (powiązana funkcjonalnie)
PN-EN 12697-41 [46] 1

Badanie typu należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 13108-20 [52] przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu i 
powinno być powtórzone w wypadku:

c) upływu trzech lat,
d) zmiany złoża kruszywa,
e) zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),
f) zmiany kategorii  kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN 13043 [49],  jednej  z następujących właściwości:  kształtu,  udziału ziaren częściowo

przekruszonych, odporności na rozdrabnianie, odporności na ścieranie lub kanciastości kruszywa drobnego,
g) zmiany gęstości ziaren (średnia ważona) o więcej niż 0,05 Mg/m3,
h) zmiany rodzaju lepiszcza,
i) zmiany typu mineralogicznego wypełniacza.

Dopuszcza się zastosowanie podejścia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza to, że w wypadku, gdy nastąpiła zmiana składu mieszanki 
mineralno- asfaltowej i istnieją uzasadnione przesłanki, że dana właściwość nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii 
właściwości, to nie jest konieczne badanie tej właściwości w ramach badania typu.

6.3. Badania w czasie robót

Badania dzielą się na:

d) badania Wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
e) badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera):

f) dodatkowe,
g) arbitrażowe.

6.4. Badania Wykonawcy

6.4.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno–asfaltowej powinny być wykonywane w ramach zakładowej kontroli produkcji, 
zgodnie z normą PN-EN 13108-21 [53].

Zakres badań Wykonawcy w systemie zakładowej kontroli produkcji obejmuje:

– badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw wypełniacza  i dodatków), 
– badanie składu i właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej powinno być zgodne z certyfikowanym 
systemem ZKP. 

6.4.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy

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.
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Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inspektorowi nadzoru na jego żądanie. Inspektor nadzoru może zdecydować o dokonaniu odbioru 
na podstawie badań Wykonawcy,  których zakres może rozszerzyć w oparciu o aktualne normy i wytyczne techniczne. W razie zastrzeżeń Inspektor nadzoru  
może przeprowadzić badania kontrolne.

Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:

– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [38]),

– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

– pomiar grubości wykonanej warstwy,

– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4.4),

– pomiar parametrów geometrycznych poboczy,

– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,

– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST                  i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót,

 oczyszczenie i skropienie podłoża,

 dostarczenie materiałów i sprzętu,

 opracowanie recepty laboratoryjnej,

 wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,

 posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników,

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

 obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,

 przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej,

 odwiezienie sprzętu.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje:

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót
podstawowych,

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogólne

2. D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową
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10.2. Normy

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

1. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia uproszczonego opisu 
petrograficznego

2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda 
przesiewania

3. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą 
wskaźnika płaskości

4. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn – Wskaźnik 
kształtu

5. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o 
powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych

6. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości powierzchni – 
Wskaźnik przepływu kruszyw

7. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena zawartości drobnych cząstek – 
Badania błękitem metylenowym

8. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości drobnych cząstek – 
Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

9. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 2: Metody oznaczania 
odporności na rozdrabnianie

10. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie pustych 
przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza

11. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie zawartości wody 
przez suszenie w suszarce z wentylacją

12. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i 
nasiąkliwości

13. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczanie gęstości 
wypełniacza – Metoda piknometryczna

14. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: Oznaczanie polerowalności 
kamienia

15. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – 
Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania

16. PN-EN 1367-6 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - 
Część 6: Mrozoodporność w obecności soli

17. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą

18. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda Pierścień i Kula

19. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna

20. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych

21. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności

22. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa

23. PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkości kinematycznej

24. PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkości dynamicznej metodą próżniowej kapilary

25. PN-EN 12606-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: Metoda destylacji
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26. PN-EN 12607-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na starzenie pod wpływem ciepła i powietrza 
– Część 1: Metoda RTFOT

27. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część
1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego

28. PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część
2: Oznaczanie składu ziarnowego

29. PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część
5: Oznaczanie gęstości

30. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej

31. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni

32. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 11: Oznaczanie powinowactwa pomiędzy kruszywem i asfaltem

33. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 12: Określanie wrażliwości próbek asfaltowych na wodę

34. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 13: Pomiar temperatury

35. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 22: Koleinowanie

36. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część
22: Koleinowanie

37. PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część
26: Sztywność

38. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 27: Pobieranie próbek

39. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych

40. PN-EN 12846-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wypływu lepkościomierzem wypływowym - Część 
1: Emulsje asfaltowe

41. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

42. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy

43. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu

44. PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 21: Zakładowa kontrola produkcji

45. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 1: Badanie 
metodą pierścienia delta i kuli

46. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 2: Liczba 
bitumiczna

47. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

48. PN-EN 13808:2013-10/Ap1:2014-
07

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. Załącznik 
krajowy NA

49. PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 1: Wymagania wobec zalew drogowych na gorąco
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50. PN-EN 14188-2 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 2: Wymagania wobec zalew drogowych na zimno

51. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metodą otwartego tygla 
Clevelanda

52. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda

53. PN-EN 13880-2 Zalewy szczelin na gorąco -- Część 2: Metoda badania dla określenia penetracji stożka w 
temperaturze 25 C

54. PN-EN 13880-3 Zalewy szczelin na gorąco -- Część 3: Metoda badania określająca penetrację i odprężenie sprężyste 
(odbojność)

55. PN-EN 13880-6 Zalewy szczelin na gorąco -- Część 6: Metoda przygotowania próbek do badania

56. PN-EN 13880-13 Zalewy szczelin na gorąco -- Część 13: Metoda badania służąca do określenia wydłużenia 
nieciągłego (próba przyczepności)

57. PN-EN 1425 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Ocena organoleptyczna

58. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych -- Metoda 
destylacji azeotropowej

59. PN-EN 13074-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub asfaltów 
upłynnionych lub fluksowanych -- Część 1: Odzyskiwanie metodą odparowania

60. PN-EN 13074-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub asfaltów 
upłynnionych lub fluksowanych -- Część 2: Stabilizacja po odzyskaniu metodą odparowania

10.3. Wymagania techniczne i katalogi

79. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych - WT-1 2014 - Kruszywa – Wymagania techniczne.
Załącznik do Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 46  z dnia 25 września 2014 r. i nr 8 z dnia 9 maja 2016 r.

80. Nawierzchnie  asfaltowe  na  drogach  krajowych  -  WT-2  2014  –  część  I  -  Mieszanki  mineralno-asfaltowe.  Wymagania  Techniczne.  Załącznik  do
Zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie stosowania
wymagań technicznych na drogach krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych. 

81. Nawierzchnie  asfaltowe  na  drogach  krajowych  -  WT-2  2016  –  część  II  -  Wykonanie  warstw  nawierzchni  asfaltowych.  Wymagania  Techniczne.
Załącznik do Zarządzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie
stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych.

82. Katalog  typowych konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych.  Załącznik  do Zarządzenia  nr  31 Generalnego  Dyrektora  Dróg Krajowych i
Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r.

10.4. Inne dokumenty

83. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. z 2016, poz. 124)

84. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, poz. 1367 z późn. zm.)
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D – 05.03.05b  NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO.  WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA wg WT-1 i WT-2

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy  realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem warstwy wiążącej i 
wyrównawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [51] i WT-2 [82] i [83] 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 PN-EN 13108-21 [55].

Warstwę wiążącą i wyrównawczą z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR4 (określenie kategorii ruchu 
podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o wymiarze D (patrz pkt 1.4.5.) podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki 

Kategoria
ruchu

Mieszanki  o wymiarze D1),  mm

KR 1-2

KR 3-4

AC11W , AC16W

AC16W, AC22W

1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże.

1.4.2. Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową.

1.4.3. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości, ułożona na istniejącej warstwie w celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ułożenia
kolejnej warstwy.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) – 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” GDDKiA [84].

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 i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14. Granulat asfaltowy – jest to przetworzony destrukt asfaltowy o udokumentowanej jakości jako materiał składowy w produkcji mieszanek mineralno-
asfaltowych w technologii na gorąco.

1.4.15.  Destrukt  asfaltowy  –  jest  to  mieszanka  mineralno-asfaltowa,  która  jest  uzyskiwana  w  wyniku  frezowania  warstw  asfaltowych,  rozkruszenia  płyt
wyciętych z nawierzchni asfaltowej, brył uzyskiwanych z płyt oraz z mieszanki mineralno-asfaltowej odrzuconej lub będącej nadwyżką produkcji.
1.4.16. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.17.Połączenia technologiczne – połączenia rożnych warstw ze sobą lub tych samych

warstw wykonywanych w rożnym czasie nie będących połączeniem międzywarstwowym

1.4.18.Złącza podłużne i poprzeczne – połączenia tego samego materiału wbudowywanego

w rożnym czasie

1.4.19.Spoiny – połączenia rożnych materiałów, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją 
ograniczającymi
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1.4.20.  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.

1.4.18. Symbole i skróty dodatkowe

AC_W - beton asfaltowy do warstwy wiążącej i wyrównawczej,
D - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
D - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,
NPD - właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może jej nie określać),
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany),
ZKP - zakładowa kontrola produkcji.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.

Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi  dokumenty potwierdzające przydatność wszystkich materiałów stosowanych do wykonania warstw
asfaltowych. W przypadku zmiany rodzaju i właściwości materiałów należy ponownie wykazać ich przydatność do przewidywanego celu.

Wbudowywana mieszanka mineralno-asfaltowa może pochodzić z kilku wytwórni pod warunkiem, że jest produkowana z tych samych materiałów
(o ustalonej przydatności ) i w oparciu o takie samo badanie typu.

2.2. Materiały stosowane do betonu asfaltowego do warstwy wyrównawczej i wiążącej

Rodzaje stosowanych materiałów do betonu asfaltowego do warstwy wyrównawczej i wiążącej w zależności od kategorii ruchu podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Materiały  do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego

Materiał Kategoria ruchu

KR1 ÷ KR2 KR3 ÷ KR4

Mieszanka mineralno-asfaltowa o wymiarze D, 
[mm]

11a) 16 16 22

Granulat asfaltowy o wymiarze U, [mm]

16a) 22,4 22,4 31,5

Lepiszcze asfaltowe 50/70 35/50, 50,70

Kruszywa mineralne Tabele  8, 9,10,11 wg WT-1 2014 [81] (tablice 6-9 wg OST)

55* Dopuszcza się AC11 do warstwy wyrównawczej dróg KR1 do KR4 przy spełnieniu wymagań tablicy 21

2.3. Lepiszcza asfaltowe

 Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych. 

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3. 

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [23]

Lp. Właściwości Jed-nostka
Metoda

badania

Rodzaj asfaltu

35/50 50/70

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [20] 35÷50 50÷70

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [21] 50÷58 46÷54

3 Temperatura zapłonu, 

nie mniej niż

°C PN-EN 22592 [69] 240 230

4 Zawartość składników rozpusz-czalnych, nie mniej niż % m/m PN-EN 12592 [24] 99 99
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5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), 

nie więcej niż % m/m

PN-EN 12607-1 [29]

0,5 0,5

6 Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż % PN-EN 1426 [20] 53 50

7 Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niż °C PN-EN 1427 [21] 52 48

8 Wzrost temp. mięknienia po starzeniu, nie więcej niż °C PN-EN 1427 [21] 8 9

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE

9 Temperatura łamliwości Fraassa, nie więcej niż °C PN-EN 12593 [25] -5 -8

10 Indeks penetracji - PN-EN 12591[23]
Brak wymagań Brak wymagań

11 Lepkość dynamiczna w 60°C Pa∙s PN-EN 12596[27]
Brak wymagań Brak wymagań

12 Lepkość kinematyczna w 135°C mm2/s PN-EN 12595[26]
Brak wymagań Brak wymagań

Składowanie asfaltu drogowego powinno odbywać się 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. 

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać w okresie krótkotrwałym, nie dłuższym niż 5 
dni,  poniższych wartości: 

– asfaltu drogowego 35/50: 190°C,
– asfaltu drogowego 50/70: 180°C,

2.4. Kruszywo 

Do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [50] i WT-1 Kruszywa 2014 [81], 
obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne  i wypełniacz. W mieszance mineralno-asfaltowej jako kruszywo drobne należy stosować mieszankę kruszywa 
łamanego i niełamanego (dla KR1÷KR2 dopuszcza się stosowanie w mieszance mineralnej do 100% kruszywa drobnego niełamanego) lub kruszywo łamane. 

Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcje kruszywa łamanego do niełamanego co 
najmniej 50/50.

Wymagania dla kruszyw według WT-1 Kruszywa 2014 [81]  są podane w tablicach poniżej. 

a) Kruszywo grube do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego powinno spełniać wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej i wyrównawczej  z betonu asfaltowego

Właściwości kruszywa KR1÷KR2 KR3÷KR4

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1[6]; kategoria nie niższa niż: GC85/20 GC90/20

2

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż według kategorii:

G25/15

G20/15

G20/17,5

G25/15

G20/15

G20/17,5

3 Zawartość pyłu według PN-EN 933-1 [6]; kategoria nie wyższa niż:
f2

f2

4 Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 [7] lub według PN-EN 933-4 
[8]; kategoria nie wyższa niż:

FI35 lub SI35 FI25 lub SI25

5 Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej 
w kruszywie grubym według PN-EN 933-5 [9]; kategoria nie niższa 
niż:

Cdeklarowana C50/10

6 Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy PN-EN 1097-
2[13], badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdział 5, kategoria 
nie wyższa niż:

LA40 LA30
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7
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [16], rozdział 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta deklarowana przez producenta

8
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [16], rozdział 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta deklarowana przez producenta

9
Mrozoodporność według PN-EN 1367-1 [18], badana na 
kruszywie 8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria nie wyższa niż:

F2 F2

10
„Zgorzel słoneczna” bazaltu według 
PN-EN 1367-3 [19]; wymagana kategoria:

SBLA SBLA

11 Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny według PN-
EN 932-3 [5]

deklarowany przez producenta deklarowany przez producenta

12
Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 1744-1 [22], p. 
14.2; kategoria nie wyższa niż:

mLPC 0,1 mLPC 0,1

13 Rozpad krzemianowy żużla wielko-piecowego chłodzonego 
powietrzem według PN-EN 1744-1 [22], p. 19.1:

wymagana odporność wymagana odporność

14 Rozpad żelazowy żużla wielko-piecowego chłodzonego 
powietrzem według PN-EN 1744-1[22], p. 19.2:

wymagana odporność wymagana odporność

15
Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego według PN-EN 
1744-1 [22], p. 19.3; kategoria nie wyższa niż:

V3,5 V3,5

b) kruszywo niełamane drobne lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do warstwy wiążącej i wyrównawczej  z betonu asfaltowego  powinno spełniać wymagania 
podane w tablicy  5. 

Tablica 5. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do warstwy wiążącej i wyrównawczej  z betonu 
asfaltowego

Lp. Właściwości kruszywa

Wymagania w zależności 

od kategorii ruchu

KR1  KR2 KR3  KR4

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [6], wymagana kategoria: GF85 lub GA85

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według kategorii: GTCNR GTC20

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 [6], kategoria nie wyższa niż: 3

4 Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [11]; kategoria nie wyższa niż: MBF10

5 Kanciastość kruszywa drobnego według PN-EN 933-6 [10], rozdz. 8, kategoria nie
niższa niż:

EcsDeklarowana

6 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta

7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 [22], p. 14.2, kategoria nie 
wyższa niż:

mLPC0,1

c) kruszywo łamane drobne lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do warstwy wiążącej i wyrównawczej  z betonu asfaltowego  powinno spełniać wymagania podane w 
tablicy  6. 

Tablica 6. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do warstwy wiążącej i wyrównawczej  z betonu 
asfaltowego

Wymagania w zależności od kategorii ruchu
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Lp. Właściwości kruszywa

KR1  KR2 KR3  KR4

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [6], wymagana kategoria: GF85 lub GA85

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według kategorii:
GTCNR GTC20

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 [6], kategoria nie wyższa niż: 16

4 Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [11]; kategoria nie wyższa niż: MBF10

5 Kanciastość kruszywa drobnego według PN-EN 933-6 [10], rozdz. 8, kategoria nie 
niższa niż:

EcsDekla-rowana ECS30

6 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta

7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 [22], p. 14.2, kategoria nie 
wyższa niż:

mLPC0,1

d)  do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego, w zależności od kategorii ruchu,  należy stosować wypełniacz spełniający wymagania podane w 
tablicy 7.

Tablica 7. Wymagane właściwości wypełniacza*) do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego

Właściwości kruszywa

Wymagania w zależności 

od kategorii ruchu

KR1  KR2 KR3  KR4

Uziarnienie według PN-EN 933-10 [12]
zgodnie z tablicą 24 

wg PN-EN 13043 [50]

Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [11]; kategoria nie wyższa niż: MBF10

Zawartość wody według PN-EN 1097-5 [15], nie wyższa niż: 1 % (m/m)

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [16] deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym, zagęszczonym wypełniaczu według PN-EN 1097-4 
[14], wymagana kategoria:

V28/45

Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1 [56], wymagana 
kategoria:

R&B8/25

Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1 [22], kategoria nie wyższa niż: WS10

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według PN-EN 196-2 [3], kategoria 
nie niższa niż:

CC70

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym wg PN-EN 459-2 [4], 
wymagana kategoria:

KaDeklarowana

„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2 [57], wymagana kategoria: BNDeklarowana

*) Można stosować pyły z odpylania, pod warunkiem spełniania wymagań jak dla wypełniacza zgodnie z pktem 5 PN-EN 13043 [50]. Proporcja pyłów i 
wypełniacza wapiennego powinna być tak dobrana, aby kategoria zawartości CaCO3 w mieszance pyłów i wypełniacza wapiennego nie była niższa niż CC70. 

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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2.5. 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 {38}, metoda C wynosiła co najmniej 80%.

Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.

2.6. Granulat asfaltowy

2.6.1. Właściwości granulatu asfaltowego

Granulat asfaltowy powinien spełniać wymagania podane w tablicy 8 

Tablica 8. Wymagania dotyczące granulatu asfaltowego

Wymagania Warstwa wiążąca

Zawartość minerałów obcych Kategoria FM1/01

Właściwości lepiszcza odzyskanego w 
granu-lacie asfaltowyma)

PIK Kategoria S70

Wartość średnia temperatury mięknienia nie może być wyższa niż 70°C. Pojedyncze wartości 
temperatury mięknienia nie mogą przekraczać 77°C

Pen. Kategoria P15

Wartość średnia nie może być mniejsza niż 15×0,1 mm. Pojedyncze wartości penetracji nie 
mogą być mniejsze niż 10 × 0,1 mm

Jednorodność Wg tablicy 12

a) do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w granulacie asfaltowym wystarcza oznaczenie temperatury mięknienia PiK. Tylko w szczególnych 
przypadkach należy wykonać oznaczenie penetracji. Oceny właściwości lepiszcza należy dokonać wg pktu 4.2.2  normy PN-EN 13108-8 [53]

Zawartość materiałów obcych w granulacie asfaltowym, oznaczona wg PN-EN 12697-42 [48],  powinna spełniać wymagania podane w tablicy 9.

Tablica 9. Zawartość materiałów obcych w granulacie asfaltowym

Materiały obcea) Kategoria

Grupa 1

[%(m/m)]

Grupa 2

[%(m/m)]

PM

<1 <0,1 PM1/0,1

<5 <0,1 PM5/0,1

>5 >0,1 PMdec

a) materiały obce grupy 1 i 2 zgodnie z pktem 4.1 normy PN-EN 13108-8 [53]

Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowym nie może być większy od  wymiaru D mieszanki mineralnej wchodzącej w skład 
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Do obliczania temperatury mięknienia mieszaniny lepiszcza z granulatu asfaltowego i dodanego asfaltu należy, zgodnie z PN-EN 13108-1 [51], 
załącznik a,            pkt A.3,  stosować następujące równanie:

TPiKmix = α · TPiK1 +b · TPiK2

w którym:

TPiKmix – temperatura mięknienia mieszanki lepiszczy w mieszance mineralno-asfaltowej z dodatkiem granulatu asfaltowego, [°C],

TPiK1     –  temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego, [°C],

TPiK2     –  średnia temperatura mięknienia dodanego lepiszcza asfaltowego [°C],

a i b   – udział masowy: lepiszcza z granulatu asfaltowego (a) i dodanego lepiszcza (b), przy a+b=1
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2.6.2. Jednorodność granulatu asfaltowego 

Jednorodność granulatu asfaltowego powinna być oceniana na podstawie rozstępu procentowego udziału w granulacie: kruszywa grubego, kruszywa
drobnego oraz pyłów, zawartości lepiszcza oraz rozstępu wyników pomiarów temperatury mięknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego. 

Wymagane jest podanie zmierzonej wartości jednorodności rozstępu wyników badań właściwości przeprowadzonych na liczbie próbek n, przy czym
n powinno wynosić co najmniej 5. Liczbę próbek oblicza się, dzieląc masę materiału wyjściowego podanego w tonach [t], zaokrąglając w górę do pełnej liczby.

Wymagania dotyczące dopuszczalnego rozstępu wyników badań granulatu asfaltowego podano w tablicy 10. 

Tablica 10. Dopuszczalny rozstęp wyników badań właściwości

Właściwość

Dopuszczalny rozstęp wyników badań (Troż) partii
granulatu asfaltowego do zastosowania w mieszance

mineralno-asfaltowej przeznaczonej do warstwy
wiążącej

Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego, [°C] 8,0

Zawartość lepiszcza, [%(m/m)] 1,0

Kruszywo o uziarnieniu poniżej 0,063 mm [%(m/m)] 6,0

Kruszywo o uziarnieniu od 0,063 do 2 mm [%(m/m)] 16,0

Kruszywo o uziarnieniu powyżej 2 mm  [%(m/m)] 16,0

2.6.3. Deklarowanie właściwości  granulatu asfaltowego 

W opisie granulatu asfaltowego producent powinien zadeklarować:

27* typ  mieszanki  lub  mieszanek,  z  których  pochodzi  granulat  (np.  AC 16 S ,  droga  DK 10),  nie  dopuszcza  się  do  stosowania  granulatu,   którego
pochodzenia nie można udokumentować i zadeklarować,

28* rodzaj kruszywa i średnie uziarnienie,
29* typ lepiszcza, średnią zawartość lepiszcza i średnia temperaturę mięknienia lepiszcza odzyskanego,
30* maksymalną wielkość kawałków granulatu asfaltowego U GRA D/d. 

Właściwości kruszywa z granulatu asfaltowego powinny spełniać wymagania określone dla kruszywa w danej mieszance mineralno-asfaltowej.

Dopuszcza się deklarowanie właściwości kruszywa mineralnego w granulacie asfaltowym na podstawie udokumentowanego wcześniej 
zastosowania. 

2.6.4. Warunki stosowania granulatu asfaltowego 

Granulat asfaltowy może być wykorzystywany do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, jeżeli spełnione są wymagania dotyczące końcowego 
wyrobu – mieszanki mineralno-asfaltowej z jego dodatkiem. Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych powinna spełniać warunki kontrolowanego, 
mechanicznego dozowania granulatu asfaltowego podczas  produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.

Granulat dodawany na zimno wymaga wyższego podgrzewania kruszywa, zgodnie z tablicą 11. Jeżeli granulat asfaltowy jest wilgotny to należy 
temperaturę kruszywa jeszcze podnieść o korektę z tablicy 12. 

Tablica 11. Temperatura kruszywa w zależności od ilości zimnego i suchego granulatu asfaltowego
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Należy oznaczyć wilgotność granulatu asfaltowego i skorygować temperaturę produkcji mma zgodnie z tablicą 14 o tyle, aby nie została 
przekroczona dopuszczalna najwyższa temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) - patrz pkt 2.3. 

Tablica 12. Korekta temperatury produkcji w zależności od wilgotności granulatu asfaltowego

Udział granulatu
asfaltowego

M[%]

Wilgotność granulatu asfaltowego [%]

1 2 3 4 5 6

Korekta temperatury °C

10 4 8 12 16 20 24

15 6 12 18 24 30 36

20 8 16 24 32 40 48

25 10 20 30 40 50 60

30 12 24 - - - -

Szare pola wskazują dodatek granulatu nieekonomiczny i niebezpieczny ze względu na duże ilości pary wodnej powstającej przy odparowaniu wody
z wilgotnego granulatu. 

Dopuszcza się użycie granulatu asfaltowego w metodzie „na zimno”  (bez wstępnego ogrzewania) w ilości do 20% masy mieszanki mineralno-
asfaltowej na podstawie wykazania spełnienia wymagań podanych powyżej oraz spełniania właściwości mma. 

Uwaga: Stosowanie granulatu asfaltowego nie może obniżać właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych.

Do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem granulatu nie dopuszcza się stosowania środków obniżających lepkość asfaltu.

2.7. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych) z tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz 
spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy 
stosować elastyczne taśmy bitumiczne i pasty asfaltowe dobrane wg zasad przedstawionych w tablicy 13 i 14 oraz spełniające wymagania, w zależności od 
rodzaju materiału, wg tablic od 15 do 17. Materiał na elastyczne taśmy bitumiczne w celu zapewnienia elastyczności powinien być  modyfikowany polimerami.

Tablica 13. Materiały do złączy między fragmentami zagęszczonej MMA rozkładanej metodą „gorące przy zimnym”

Rodzaj warstwy

Złącze podłużne Złącze poprzeczne

Ruch Rodzaj materiału Ruch Rodzaj materiału
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Warstwa wiążąca

KR 1-4 Pasty asfaltowe lub
elastyczne taśmy

bitumiczne
KR 1-4

Pasty asfaltowe lub
elastyczne taśmy

bitumiczne

Tablica 14. Materiały do spoin między fragmentami zagęszczonej MMA i elementami wyposażenia drogi

Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiału

Warstwa wiążąca KR 1-4
Pasty asfaltowe lub

elastyczne taśmy bitumiczne

Tablica 15. Wymagania wobec taśm bitumicznych

Właściwość Metoda badawcza
Dodatkowy opis warunków

badania
Wymaganie

Temperatura mięknienia PiK PN-EN 1427[21] ≥90°C

Penetracja stożkiem PN-EN 13880-2[71] 20 do 50

1/10 mm

Odprężenie sprężyste (odbojność) PN-EN 13880-3[72] 10 do 30%

Zginanie na zimno DIN 52123[76] test odcinka taśmy o długości 20 
cm w temperaturze 0°C 

badanie po 24 godzinnym 

kondycjonowaniu 

Bez pęknięcia

Możliwość wydłużenia oraz 
przyczepności taśmy

SNV 671 920

(PN-EN 13880-13 [75])

W temperaturze 

-10°C

≥10%

≤1 N/mm2

Możliwość wydłużenia oraz 
przyczepności taśmy po starzeniu 
termicznym

SNV 671 920

(PN-EN 13880-13 [75])

W temperaturze 

-10°C

Należy podać wynik

Tablica 16. Wymagania wobec past asfaltowych na zimno na bazie emulsji

Właściwość Metoda badawcza Wymaganie

Ocena organoleptyczna PN-EN 1425[77] pasta

Odporność na spływanie PN-EN 13880-5[73] Nie spływa

Zawartość wody PN-EN 1428[78] ≤50% m/m

Właściwości odzyskanego i ustabilizowanego lepiszcza: PN-EN 13074-1[79] lub PN-EN 13074-2[80]

Temperatura mięknienia PiK PN-EN 1427[21] ≥70°C

Tablica 17. Wymagania wobec past asfaltowych na gorąco na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami

Właściwość Metoda badawcza Wymaganie

Zachowanie przy temperaturze lejności PN-EN 13880-6[74] Homogeniczny

Temperatura mięknienia PiK PN-EN 1427[21] ≥800C

Penetracja stożkiem w 25°C, 5 s, 150 g PN-EN 13880-2[71] 30 do 60  0,1 mm

Odporność na spływanie PN-EN 13880-5[73] ≤5,0 mm

Odprężenie sprężyste (odbojność) PN-EN 13380-3[72] 10-50%
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Wydłużenie nieciągłe (próba przyczepności ), po
5 h, -10°C

PN-EN 13880-13[75] ≥5 mm

≤0,75 N/mm2

2.8. Materiały do złączenia warstw konstrukcji

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować  kationowe emulsje asfaltowe 
niemodyfikowane lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według aktualnego Załącznika krajowego NA do PN-EN 13808 [64].

Spośród rodzajów emulsji wymienionych w Załączniku krajowym NA [64a] do normy PN-EN 13808 [64], należy stosować emulsje oznaczone 
kodem ZM. 

Właściwości i przeznaczenie emulsji asfaltowych oraz sposób ich składowania opisano w OST D-04.03.01a [2]. 

2.9. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mogą być stosowane dodatki stabilizujące lub modyfikujące. Pochodzenie, rodzaj i właściwości dodatków powinny być deklarowane. Należy używać
tylko materiałów składowych o ustalonej przydatności.

Ustalenie przydatności powinno wynikać co najmniej jednego z następujących dokumentów: 

g) normy europejskiej,
h) europejskiej aprobaty technicznej,
i) specyfikacji materiałowych opartych na potwierdzonych pozytywnych zastosowaniach w nawierzchniach asfaltowych. 

Wykaz należy dostarczyć w celu udowodnienia przydatności. Wykaz może być oparty na badaniach w połączeniu z dowodami w praktyce.

Zaleca się stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltowej środka obniżającego temperaturę produkcji i układania. 

Do mieszanki mineralno-asfaltowej  może być stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-EN 13108-4 [52], załącznik B.  

2.10. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych zgodnie z normą PN-EN 13108-20 [54] 
załącznik C oraz normami powiązanymi.  

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 18.  

Próbki powinny spełniać wymagania podane w p. 2.11, w zależności od kategorii ruchu jak i zawartości asfaltu Bmin i temperatur zagęszczania 
próbek.

Tablica 18. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wiążącej i wyrównawczej, dla ruchu 
KR1÷KR4 

Właściwość

Przesiew,   [% (m/m)]

AC11W

KR1-KR2

AC16W

KR1-KR2

AC16W

KR3-KR4

AC22W

KR3-KR4

Wymiar sita #, [mm] Od do od do od do od do

31,5 - - - - - - 100 -

22,4 - - 100 - 100 - 90 100

16 100 - 90 100 90 100 65 90

11,2 90 100 65 80 70 90 - -

8 60 85 - - 55 80 45 70

2 30 55 25 55 25 50 20 45

0,125 6 24 5 15 4 12 4 12

0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0

Zawartość lepiszcza, minimum*) Bmin4,8 Bmin4,6 Bmin4,6 Bmin4,4

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

2.11. Właściwości mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania betonu asfaltowego do warstwy wiążącej i wyrównawczej

Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach  19 i 20. 

Tablica 19. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i wyrównawczej, dla ruchu KR1 ÷ KR2 

Właściwość

Warunki zagęszczania
wg PN-EN 

13108-20 [54]

Metoda i warunki badania AC11W AC16W

Zawartość wolnych przestrzeni
C.1.2,ubijanie, 2×50 
uderzeń

PN-EN 12697-8 [37], 
p. 4

Vmin 3,0

Vmax 6,0

Vmin 3,0

Vmax 6,0

Wolne przestrzenie wypełnione 
lepiszczem

C.1.2,ubijanie, 2×50 
uderzeń

PN-EN 12697-8 [37], 
p. 5

VFBmin 65

VFBmax 80

VFBmin 60

VFBmax 80

Zawartość wolnych przestrzeni w 
mieszan-ce mineralnej

C.1.2,ubijanie, 2×50 
uderzeń

PN-EN 12697-8 [37], 
p. 5

VMAmin 14 VMAmin 14

Odporność na działanie wody
C.1.1,ubijanie, 2×35 
uderzeń

PN-EN 12697-12 [39], przechowywanie
w 40°C z jednym cyklem zamra-żania,

badanie w 25°C a) ITSR80 ITSR80

a) ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2014 w załączniku 1 [82].

Tablica 20. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i wyrównawczej, dla ruchu KR3 ÷ KR4 

Właściwość

Warunki zagęszczania wg
PN-EN 

13108-20  [54]

Metoda i warunki badania AC16W AC22W

Zawartość wolnych przestrzeni
C.1.3,ubijanie, 2×75

uderzeń PN-EN 12697-8 [37], p. 4

Vmin 4,0

Vmax 7,0

Vmin 4,0

Vmax 7,0

Odporność na deformacje trwałe a)c)

C.1.20, wałowanie,

P98-P100

PN-EN 12697-22 [41], metoda B w powietrzu,
PN-EN 13108-20 [54], D.1.6,60°C, 10 000

cykli

WTSAIR 0,15

PRDAIR 7,0

WTSAIR 0,15

PRDAIR7,0

Odporność na działanie wody
C.1.1,ubijanie, 2×35

uderzeń

PN-EN 12697-12 [39], przechowywanie w
40°C z jednym cyklem zamra-żania, badanie w

25°C b)

ITS80 ITSR80

a) Grubość płyty: AC16, AC22  60 mm,

b)  Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2014  w załączniku 1 [82],

c) Procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed formowaniem próbek podano w WT-2 2014 w załączniku 2 [83].

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do 
przyjętej metody robót, jak:

h) wytwórnia  (otaczarka) o  mieszaniu  cyklicznym lub  ciągłym,  z  automatycznym komputerowym  sterowaniem produkcji,  do  wytwarzania  mieszanek
mineralno-asfaltowych.
Wytwórnia   powinna  zapewnić  wysuszenie  i  wymieszanie  wszystkich  składników  oraz  zachowanie  właściwej  temperatury  składników  i  gotowej
mieszanki mineralno-asfaltowej. Na wytwórni powinien funkcjonować certyfikowany system zakładowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-21
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[55].  
Wytwórnia  powinna  być  wyposażona  w  termometry  (urządzenia  pomiarowe)  pozwalające  na  ciągłe  monitorowanie  temperatury  poszczególnych
materiałów, na różnych etapach przygotowywania materiałów, jak i na wyjściu z mieszalnika,

i) układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,
j) skrapiarka,
k) walce stalowe gładkie, 
l) lekka rozsypywarka kruszywa,
m) szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
n) samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
o) sprzęt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiałów 

Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych [86], 
wprowadzającej przepisy konwencji ADR, 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.

Środek adhezyjny, w opakowaniu producenta, może być przewożony dowolnymi środkami transportu z uwzględnieniem zaleceń producenta. 
Opakowanie powinno być zabezpieczone tak, aby nie uległo uszkodzeniu. 

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. Nie 
dotyczy to przypadków użycia dodatków obniżających temperaturę produkcji i wbudowania, lepiszczy zawierających takie środki lub specjalnych technologii 
produkcji i wbudowywania w obniżonej temperaturze, tj. z użyciem asfaltu spienionego. W tym zakresie należy kierować się informacjami (zaleceniami) 
podanymi przez producentów tych środków. 

Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki 
antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. Zabrania się skrapiania skrzyń olejem na pędowym lub innymi środkami ropopochodnymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, 
AC22W), wyniki badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Zamawiającego.

Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinien określać: 

 źródło wszystkich zastosowanych materiałów,
 proporcje wszystkich składników mieszanki mineralnej,
 punkty graniczne uziarnienia,
 wyniki badań przeprowadzonych w celu określenia właściwości mieszanki i porównanie ich z wymaganiami specyfikacji,
 wyniki badań dotyczących fizycznych właściwości kruszywa, 
 temperaturę wytwarzania i układania mieszanki. 

W zagęszczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych należy stosować następujące temperatury mieszanki w zależności 
stosowanego asfaltu: 

i) 35/50 i 50/70: 135°C±5°C,
Recepta powinna być zaprojektowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych przez Inżyniera, do wbudowania i przy wykorzystaniu 

reprezentatywnych próbek tych materiałów.  

Jeżeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwórni lub od kilku producentów, to należy zapewnić zgodność typu i 
wymiaru mieszanki oraz spełnienie wymaganej dokumentacji projektowej.

Każda zmiana składników mieszanki w czasie trwania robót wymaga akceptacji Inżyniera oraz opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.  
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Podczas ustalania składu mieszanki Wykonawca powinien zadbać, aby projektowana recepta laboratoryjna opierała się na prawidłowych i w pełni 
reprezentatywnych próbkach materiałów, które będą stosowane do wykonania robót. Powinien także zapewnić, aby mieszanka i jej poszczególne składniki 
spełniały wymagania dotyczące cech fizycznych i wytrzymałościowych określonych w niniejszej specyfikacji. 

Akceptacja recepty przez Inżyniera może nastąpić na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę badań typu i sprawozdania z próby 
technologicznej. W przypadku kiedy Inżynier, w celu akceptacji recepty mieszanki mineralno-asfaltowej, zdecyduje się wykonać dodatkowo niezależne badania, 
Wykonawca dostarczy zgodnie z wymaganiami Inżyniera próbki wszystkich składników mieszanki.

Zaakceptowana recepta stanowi ważną podstawę produkcji.

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). Inżynier dopuści do produkcji tylko otaczarki posiadające certyfikowany system zakładowej kontroli 
produkcji zgodny z PN-EN 13108-21 [55]. 

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 wartości podanych
w pkcie 2.2.

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 21. 
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.

Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, do których jest dodawany dodatek w celu obniżenia 
temperatury jej wytwarzania i wbudowania lub gdy stosowane lepiszcze asfaltowe zawiera taki środek.

Tablica 21. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 35/50

Asfalt 50/70

od 150 do 190

od 140 do 180

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dodatki modyfikujące lub stabilizujące do mieszanki  mineralno-asfaltowej mogą być dodawane w postaci stałej lub ciekłej. System dozowania 
powinien zapewnić jednorodność dozowania dodatków i ich wymieszania w wytwarzanej mieszance. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki 
mineralno-asfaltowej na gorąco nie powinny istotnie wpływać na skuteczność działania tych dodatków. 

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.

Produkcja powinna być tak zaplanowana, aby nie dopuścić do zbyt długiego przechowywania mieszanki w silosach; należy wykluczyć możliwość 
szkodliwych zmian. Czas przechowywania – magazynowania mieszanki  MMA powinien uwzględniać możliwości wytwórni (sposób podgrzewania silosów 
gotowej mieszanki MMA i rodzaj izolacji), warunki atmosferyczne  oraz czas transportu na budowę.

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.

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.

Podłoże pod warstwę ścieralną powinno spełniać wymagania określone w tablicy 22. Jeżeli nierówności poprzeczne są większe aniżeli 
dopuszczalne, należy odpowiednio wyrównać podłoże poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 

Tablica 22. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę wiążącą 

Klasa drogi Element nawierzchni
Dopuszczalne wartości odchyleń równości

podłużnej i poprzecznej pod warstwę wiążącą
[mm]
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Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy wiążącej) 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.

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 [67] lub PN-EN 14188-
2 [68] albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych.

5.5. 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.

Warunki wykonania połączenia międzywarstwowego oraz kontrola wykonania skropienia zostały przedstawione w OST D-04.03.01a [2].

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej do układu warstw konstrukcyjnych należy zachować zasadę mówiącą, że grubość warstwy 
musi być co najmniej dwuipółkrotnie większa od wymiaru D kruszywa danej mieszanki (h ≥ 2,5xD).

Jeżeli warstwa nawierzchni według dokumentacji projektowej jest zbyt gruba, aby można było ją rozłożyć i zagęścić w pojedynczej operacji, to 
warstwa ta może się składać z dwóch warstw technologicznych, z których każda zostaje rozłożona i zagęszczona w odrębnej operacji. Należy zapewnić pełne 
połączenie między tymi warstwami zgodnie z pkt.5.7. 

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.

Prace związane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej należy tak aaplanować, aby: 

g) umożliwiały  układanie  warstwy  całą  szerokością  jezdni  (jedną  rozkładarką  lub  dwoma  rozkładarkami  pracującymi  obok  siebie  z  odpowiednim
przesunięciem), a w przypadku przebudów i remontów o dopuszczonym ruchu jednokierunkowym (wahadłowym) szerokością pasa ruchu, 

h) dzienne działki robocze (tj. odcinki nawierzchni na których mieszanka mineralno-asfaltowa jest wbudowywana jednego dnia) powinny być możliwie jak
najdłuższe 

i) organizacja dostaw mieszanki powinna zapewnić pracę rozkładarki bez zatrzymań. 
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Nie wolno wbudowywać betonu 

asfaltowego, gdy na podłożu tworzy się zamknięty film wodny.

Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 23. Temperatura otoczenia może być niższa w 
wypadku stosowania ogrzewania podłoża i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe). Temperatura powietrza powinna być 
mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystąpieniem do robót oraz podczas ich wykonywania w okresach równomiernie rozłożonych w planowanym 
czasie realizacji dziennej działki roboczej. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

Podczas budowy nawierzchni należy dążyć do ułożenia wszystkich warstw przed sezonem zimowym, aby zapewnić szczelność nawierzchni i jej 
odporność na działanie wody i mrozu. Jeżeli w wyjątkowym przypadku zachodzi konieczność pozostawienia na zimę warstwy wiążącej lub wyrównawczej, to 
należy ją powierzchniowo uszczelnić w celu zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem wody, mrozu i ewentualnie środków odladzających. 

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i wbudowania, należy indywidualnie 
określić wymagane warunki otoczenia.

Tablica 23. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2 m podczas wykonywania warstwy wiążącej lub wyrównawczej z betonu asfaltowego

Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia, °C

Warstwa wiążąca 0

Warstwa wyrównawcza 0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego sterowania grubości warstwy i 
utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową, elementy wibrujące do wstępnego zagęszczenia, urządzenia do podgrzewania elementów roboczych
rozkładarki. 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).
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Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi o charakterystyce (statycznym nacisku liniowym) 
zapewniającej skuteczność zagęszczania, potwierdzoną na odcinku próbnym. Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe 
stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

5.7. Połączenia technologiczne

Połączenia technologiczne należy wykonywać jako:

85. złącza podłużne i poprzeczne (wg definicji p. 1.4.18.),

86. spoiny (wg definicji p.1.4.19.).
Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne.   

5.7.1. Wykonanie złączy

5.7.1.1. Sposób wykonania złączy-wymagania ogólne

Złącza w warstwach nawierzchni powinny być wykonywane w linii prostej.

Złącza podłużnego nie można umiejscawiać w śladach kół, ani  w obszarze poziomego oznakowania jezdni. Złącza podłużne między pasami 
kolejnych warstw technologicznych należy przesuwać względem siebie co najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. Złącza poprzeczne między 
działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć względem siebie o co najmniej 2 m w kierunku podłużnym do osi 
jezdni.

Połączenie nawierzchni mostowej z nawierzchnią drogową powinno być wykonane w strefie płyty przejściowej. Połączenie warstw ścieralnej i 
wiążącej powinno być przesunięte o co najmniej 0,5 m. Krawędzie poprzeczne łączonych warstw wiążącej i ścieralnej nawierzchni drogowej powinny być 
odcięte piłą. 

Złącza powinny być całkowicie związane, a powierzchnie przylegających warstw powinny być w jednym poziomie.

5.7.1.2. Technologia rozkładania „gorące przy gorącym”

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywania złącza podłużnego, gdy układanie mieszanki odbywa się przez minimum dwie rozkładarki 
pracujące obok siebie z przesunięciem. Wydajności wstępnego zagęszczania deską rozkładarek muszą być do siebie dopasowane. Przyjęta technologia robót 
powinna zapewnić prawidłowe i szczelne połączenia układanych pasów warstwy technologicznej. Warunek ten można zapewnić przez zminimalizowanie 
odległości między rozkładarkami tak, aby odległość między układanymi pasami nie była większa niż długość rozkładarki oraz druga w kolejności rozkładarka 
nadkładała mieszankę na pierwszy pas. 

Walce zagęszczające mieszankę za każdą rozkładarką powinny być o zbliżonych parametrach. Zagęszczanie każdego z pasów należy rozpoczynać od 
zewnętrznej krawędzi pasa i stopniowo zagęszczać pas w kierunku złącza.

Przy tej metodzie nie stosuje się dodatkowych materiałów do złączy.

 5.7.1.3. Technologia rozkładania „gorące przy zimnym” 

Wykonanie złączy metodą „gorące przy zimnym” stosuje się w przypadkach, gdy ze względu na ruch, względnie z innych uzasadnionych powodów 
konieczne jest wykonywanie nawierzchni w odstępach czasowych. Krawędź złącza w takim przypadku powinna być wykonana w trakcie układania pierwszego 
pasa ruchu.

Wcześniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mieć wyprofilowaną krawędź równomiernie zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie 
może być pionowa, lecz powinna być skośna (pochylenie około 3:1 tj.pod kątem 70-80° w stosunku do warstwy niżej leżącej). Skos wykonany „na gorąco”, 
powinien być uformowany podczas układania pierwszego pasa ruchu, przy zastosowaniu rolki dociskowej lub noża talerzowego.

Jeżeli skos nie został uformowany „na gorąco”, należy uzyskać go przez frezowanie zimnego pasa, z zachowaniem wymaganego kąta. Powierzchnia
styku powinna być czysta i sucha. Przed ułożeniem sąsiedniego pasa całą powierzchnię styku należy pokryć taśmą przylepną lub pastą w ilości podanej w 
punktach 5.9.1.5.  i 5.9.1.6.

Drugi pas powinien być wykonywany z zakładem 2-3 cm licząc od górnej krawędzi złącza, zachodzącym na pas wykonany wcześniej.

5.7.1.4. Zakończenie działki roboczej 

Zakończenie działki roboczej należy wykonać w sposób i przy pomocy urządzeń zapewniających uzyskanie nieregularnej powierzchni spoiny (przy 
pomocy wstawianej

kantówki lub frezarki). Zakończenie działki roboczej należy wykonać prostopadle do osi drogi.

Krawędź działki roboczej jest równocześnie krawędzią poprzeczną złącza.

Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć względem siebie o co 
najmniej 3 m w kierunku podłużnym do osi jezdni.

5.7.1.5. Wymagania wobec wbudowania taśm bitumicznych

Minimalna wysokość taśmy wynosi 4 cm.
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Grubość taśmy w złączach powinna wynosić 10 mm.

Krawędź boczna złącza podłużnego powinna być uformowana za pomocą rolki dociskowej lub poprzez obcięcie nożem talerzowym.

Krawędź boczna złącza poprzecznego powinna być uformowana w taki sposób i za

pomocą urządzeń umożliwiających uzyskanie nieregularnej powierzchni.

Powierzchnie krawędzi do których klejona będzie taśma, powinny być czyste i suche. Przed przyklejeniem taśmy w metodzie „gorące przy 
zimnym”, krawędzie „zimnej” warstwy na całkowitej grubości, należy zagruntować zgodnie z zaleceniami producenta

taśmy.

Taśma bitumiczna powinna być wstępnie przyklejona do zimnej krawędzi złącza pokrywając 2/3 wysokości warstwy licząc od górnej powierzchni..

5.7.1.6. Wymagania wobec wbudowywania past bitumicznych

Przygotowanie krawędzi bocznych jak w przypadku stosowania taśm bitumicznych.

Pasta powinna być nanoszona mechanicznie z zapewnieniem równomiernego jej rozprowadzenia na bocznej krawędzi w ilości 3 - 4 kg/m2 (warstwa 
o grubości 3 - 4 mm przy gęstości około 1,0 g/cm3). Dopuszcza się ręczne nanoszenie past w miejscach niedostępnych.

5.7.2. Wykonanie spoin  

Spoiny należy wykonywać w wypadku połączeń warstwy z urządzeniami w nawierzchni lub ją ograniczającymi.

Spoiny należy wykonywać z materiałów termoplastycznych (taśmy, pasty) zgodnych z pktem 2.7. 

Grubość elastycznej taśmy uszczelniającej w spoinach w warstwie wiążącej powinna wynosić nie mniej niż 15 mm.

Pasta powinna być nanoszona mechanicznie z zapewnieniem równomiernego jej rozprowadzenia na bocznej krawędzi w ilości 3 - 4 kg/m2 (warstwa 
o grubości 3 - 4 mm przy gęstości około 1,0 g/cm3).

5.8. Krawędzie 

W przypadku warstwy ścieralnej rozkładanej przy urządzeniach ograniczających nawierzchnię, których górna powierzchnia ma być w jednym 
poziomie z powierzchnią tej nawierzchni (np. ściek uliczny, korytka odwadniające) oraz gdy spadek jezdni jest w stronę tych urządzeń, to powierzchnia warstwy 
ścieralnej powinna być wyższa o 0,5÷1,0 cm. 

W przypadku warstw nawierzchni bez urządzeń ograniczających (np. krawężników) krawędziom należy nadać spadki o nachyleniu nie większym 
niż 2:1, przy pomocy rolki dociskowej mocowanej do walca lub elementu mocowanego do rozkładarki tzw „buta” („na gorąco”). Jeżeli krawędzie nie zostały 
uformowane na gorąco krawędzi należy wyfrezować na zimno.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić krawędź położoną wyżej (niżej położona krawędź powinna 
zostać nieuszczelniona).

W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachyleniu (przekrój daszkowy) decyzję o potrzebie i sposobie uszczelnienia krawędzi zewnętrznych 
podejmie Projektant w uzgodnieniu z Inżynierem.

Krawędzie zewnętrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomych należy uszczelnić przez pokrycie gorącym asfaltem w ilości:

k) powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m2,
l) krawędzie zewnętrzne - 4 kg/m2.

Gorący asfalt może być nanoszony w kilku przejściach roboczych.

Do uszczelniania krawędzi zewnętrznych należy stosować asfalt drogowy według PN-EN 12591[23], asfalt modyfikowany polimerami według PN-
EN 14023[66], asfalt wielorodzajowy wg PN-EN 13924-2[65], albo inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych. Uszczelnienie krawędzi zewnętrznej 
należy wykonać gorącym lepiszczem.

Lepiszcze powinno być naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawędzie nie uległy zabrudzeniu. Niżej położona krawędź (z wyjątkiem strefy 
zmiany przechyłki) powinna pozostać nieuszczelniona. 

Dopuszcza się jednoczesne uszczelnianie krawędzi kolejnych warstw, jeżeli warstwy były ułożone jedna po drugiej, a krawędzie były zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem. Jeżeli krawędź położona wyżej jest uszczelniana warstwowo, to przylegającą powierzchnię odsadzki danej warstwy należy uszczelnić 
na szerokości co najmniej 10 cm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

6.2.1. Dokumenty i wyniki badań materiałów
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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.
W przypadku zmiany rodzaju i właściwości materiałów budowlanych należy ponownie wykazać ich przydatność do przewidywanego celu.  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.2.2. Badanie typu 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca przedstawi do akceptacji badania typu mieszanek mineralno-
asfaltowych wraz z wymaganymi w normie PN-EN 13108-20 [54] załącznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania. W przypadku zaistnienia podanych 
poniżej sytuacji wymagających powtórzenia badania typu należy je ponownie wykonać i przedstawić do akceptacji.

Badanie typu powinno zawierać:

– informacje ogólne:
j) nazwę i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej,
k) datę wydania,
l) nazwę wytwórni produkującej mieszankę mineralno –asfaltową,
m) określenie typu mieszanki i kategorii, z którymi jest deklarowana zgodność,
n) zestawienie metod przygotowania próbek oraz metod i warunków badania poszczególnych właściwości,
– informacje o składnikach:

– każdy wymiar kruszywa: źródło i rodzaj,

– lepiszcze: typ i rodzaj,

– wypełniacz: źródło i rodzaj,

– dodatki: źródło i rodzaj,

– wszystkie składniki: wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 24.

Tablica 24. Rodzaj i liczba badań składników mieszanki mineralno-asfaltowej

Składnik Właściwość Metoda badania
Liczba badań

Kruszywo

(PN-EN 13043 [50])

Uziarnienie PN-EN 933-1 [6] 1 na frakcję

Gęstość PN-EN 1097-6 [16] 1 na frakcję

Lepiszcze 

(PN-EN 12591 [23], PN-EN13924-
2 [65], 

PN-EN 14023 [66])

Penetracja lub tem-peratura 
mięknienia

PN-EN 1426 [20] lub

PN-EN 1427 [21]

1

Nawrót sprężysty*) PN-EN 13398 [58] 1

Wypełniacz 

(PN-EN 13043 [50])

Uziarnienie PN-EN 933-10 [12] 1

Gęstość PN-EN 1097-7 [17] 1

Dodatki Typ

Granulat asfaltowy**) Uziarnienie PN-EN 12697-2 [32] 1

Zawartość lepiszcza PN-EN 12697-1 [31] 1

Penetracja odzyskanego lepiszcza PN-EN 12697-3 [33] lub PN-EN 12697-4 
[34] oraz PN-EN 1426 [20]

1

Temperatura mięknienia lepiszcza PN-EN 12697-3 [33] lub PN-EN 12697-4 
[34] oraz PN-EN 1427 [21]

1

gęstość PN-EN 12697-5 [35] 1

*)    dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023 [66],

**) sprawdzane właściwości powinny być odpowiednie do procentowego dodatku; przy małym procentowym dodatku stosuje się minimum wymagań.

– informacje o mieszance mineralno-asfaltowej:
–skład mieszaki podany jako wejściowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub wyjściowy skład (w wypadku walidacji produkcji),
–wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 25.

Tablica 25. Rodzaj i liczba badań mieszanki mineralno-asfaltowej
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Właściwość Metoda badania Liczba badań

Zawartość lepiszcza (obowiązkowa)
PN-EN 12697-1[31]

PN-EN 12697-39 [46]

1

Uziarnienie (obowiązkowa) PN-EN 12697-2 [32] 1

Zawartość wolnych przestrzeni łącznie z VFB i VMA przy 
wymaganej zawartości wolnych przestrzeni Vmax≤7% 
(obowiązkowa)

PN-EN 12697-8 [37]

Gęstość objętościowa wg PN-EN 12697-6 [36], 
metoda B, w stanie nasyconym powierzchniowo 
suchym.

Gęstość wg PN-EN 12697-5 [35], metoda A, w wodzie 1

Wrażliwość na działanie wody (powiązana funkcjonalnie)
PN-EN 12697-12 [39] 1

Odporność na deformacje trwałe (powiązana funkcjonalnie); 
dotyczy betonu asfaltowego zaprojektowanego do maksymalnego 
obciążenia osi poniżej 130 kN

PN-EN 12697-22 [41],

mały aparat, metoda B,

w powietrzu,

przy wymaganej temperaturze

1

Sztywność (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 [43] 1

Zmęczenie (funkcjonalna) do nawierz-chni zaprojektowanych wg 
kryterium opartym na czteropunktowym zginaniu PN-EN 12697-24 [42], załącznik D

1

Odporność na paliwo (powiązana funkcjonalnie)
PN-EN 12697-43 [49] 1

Odporność na środki odladzające (powiązana funkcjonalnie)
PN-EN 12697-41 [47] 1

Badanie typu należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 13108-20 [54] przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu i 
powinno być powtórzone w wypadku: 

l) upływu trzech lat,
m) zmiany złoża kruszywa,
n) zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),
o) zmiany  kategorii  kruszywa  grubego,  jak  definiowano  w  PN-EN  13043  [50],  jednej  z  następujących  właściwości:  kształtu,  udziału  ziaren  częściowo

przekruszonych, odporności na rozdrabnianie, odporności na ścieranie lub kanciastości kruszywa drobnego,
p) zmiany gęstości ziaren (średnia ważona) o więcej niż 0,05 Mg/m3,
q) zmiany rodzaju lepiszcza,
r) zmiany typu mineralogicznego wypełniacza.

Dopuszcza się zastosowanie podejścia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza to, że w wypadku, gdy nastąpiła zmiana składu mieszanki 
mineralno- asfaltowej i istnieją uzasadnione przesłanki, że dana właściwość nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii 
właściwości, to nie jest konieczne badanie tej właściwości w ramach badania typu. 

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Uwagi ogólne

Badania dzielą się na:

f) badania Wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
g) badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera)

h) dodatkowe,
i) arbitrażowe.

6.4. Badania Wykonawcy

6.4.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno–asfaltowej powinny być wykonywane w ramach zakładowej kontroli produkcji, 
zgodnie z normą PN-EN 13108-21 [55].

Zakres badań Wykonawcy w systemie zakładowej kontroli produkcji obejmuje:
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– badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw wypełniacza  i dodatków), 
– badanie składu i właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej powinno być zgodne z certyfikowanym 
systemem ZKP. 

6.4.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy  

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 Inspektorowi nadzoru na jego żądanie. Inspektor nadzoru może zdecydować o dokonaniu odbioru 
na podstawie badań Wykonawcy,  których zakres może rozszerzyć w oparciu o aktualne normy i wytyczne techniczne. W razie zastrzeżeń Inspektor nadzoru  
może przeprowadzić badania kontrolne.

Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:

– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [40]),

– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,

– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4.4),

– pomiar parametrów geometrycznych poboczy,

– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,

– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST                  i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy  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,

– 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:
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– roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót
podstawowych,

– prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne

2. D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową

10.2. Normy

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

3. PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Część 2: Analiza chemiczna cementu

4. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań

5. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia uproszczonego opisu 
petrograficznego

6. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda 
przesiewania

7. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą 
wskaźnika płaskości

8. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn – Wskaźnik 
kształtu

9. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o 
powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych

10. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości powierzchni – 
Wskaźnik przepływu kruszyw

11. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena zawartości drobnych cząstek – 
Badania błękitem metylenowym

12. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości drobnych cząstek – 
Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania odporności na 
rozdrabnianie

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni 
suchego, zagęszczonego wypełniacza

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie zawartości wody 
przez suszenie w suszarce z wentylacją

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i 
nasiąkliwości

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczanie gęstości 
wypełniacza – Metoda piknometryczna

18. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – 
Część 1: Oznaczanie mrozoodporności

19. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – 
Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania

20. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą

21. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda Pierścień i Kula

22. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna

23. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych
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24. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności

25. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa

26. PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkości kinematycznej

27. PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkości dynamicznej metodą próżniowej kapilary

28. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: Metoda destylacji

29. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza
– Część 1: Metoda RTFOT 

30. PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza
– Część 3: Metoda RFT

31. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 
1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego

32. PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 
2: Oznaczanie składu ziarnowego

33. PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 
3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa

34. PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 
4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylacji frakcyjnej

35. PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 
5: Oznaczanie gęstości

36. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 
6: Oznaczanie gęstości objętościowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej

37. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 
8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni

38. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 
11: Oznaczanie powinowactwa pomiędzy kruszywem i asfaltem

39. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 
12: Określanie wrażliwości próbek asfaltowych na wodę

40. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 
13: Pomiar temperatury

41. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 
22: Koleinowanie

42. PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 
24: Odporność na zmęczenie

43. PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 
26: Sztywność

44. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 
27: Pobieranie próbek

45. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 
36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych

46. PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 
39: Oznaczanie zawartości lepiszcza metodą spalania

47. PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 
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41: Odporność na płyny zapobiegające oblodzeniu

48. PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 
42: Zawartość części obcych w destrukcie asfaltowym

49. PN-EN 12697-43 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 
43: Odporność na paliwo

50. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

51. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy

52. PN-EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 4: Mieszanka HRA

53. PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 8: Destrukt asfaltowy

54. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu

55. PN-EN 

13108-21

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 21: Zakładowa kontrola produkcji

56. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 1: Badanie 
metodą pierścienia delta i kuli

57. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 2: Liczba 
bitumiczna

58. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych

59. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie stabilności podczas magazynowania asfaltów 
modyfikowanych

60. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie właściwości mechanicznych lepiszczy asfaltowych metodą 
rozciągania

61. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą testu wahadłowego

62. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie siły rozciągania asfaltów modyfikowanych – Metoda z 
duktylometrem

63. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii odkształcenia

64. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

64a. PN-EN 13808:2013-10/Ap1:2014-
07

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. Załącznik 
krajowy NA

65. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych specjalnych - Część 2: Asfalty 
drogowe wielorodzajowe 

65a. PN-EN 13924-2:

2014-04/Ap1:

2014-07 i PN-EN 13924-2:2014-
04/Ap2:2015-09E

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych specjalnych - Część 2: Asfalty 
drogowe wielorodzajowe. Załącznik krajowy NA

66. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami

66a. PN-EN 14023:2011/Ap1:

2014-04

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami. Załącznik 
krajowy NA

67. PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 1: Wymagania wobec zalew drogowych na gorąco

68. PN-EN 14188-2 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 2: Wymagania wobec zalew drogowych na zimno

69. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metodą otwartego tygla 
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Clevelanda

70. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda

71. PN-EN 13880-2 Zalewy szczelin na gorąco -- Część 2: Metoda badania dla określenia penetracji stożka w temperaturze
25 C

72. PN-EN 13880-3 Zalewy szczelin na gorąco -- Część 3: Metoda badania określająca penetrację i odprężenie sprężyste 
(odbojność)

73. PN-EN 13880-5 Zalewy szczelin na gorąco -- Część 5: Metody badań do oznaczania odporności na spływanie

74. PN-EN 13880-6 Zalewy szczelin na gorąco -- Część 6: Metoda przygotowania próbek do badania

75. PN-EN 13880-13 Zalewy szczelin na gorąco -- Część 13: Metoda badania służąca do określenia wydłużenia nieciągłego 
(próba przyczepności)

76. DIN 52123
Prüfung von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen (Badanie taśm bitumicznych i polimerowo-

bitumicznych)

77. PN-EN 1425
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Ocena organoleptyczna

78. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych -- Metoda 
destylacji azeotropowej

79. PN-EN 13074-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub asfaltów 
upłynnionych lub fluksowanych -- Część 1: Odzyskiwanie metodą odparowania

80. PN-EN 13074-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub asfaltów 
upłynnionych lub fluksowanych -- Część 2: Stabilizacja po odzyskaniu metodą odparowania

10.3. Wymagania techniczne 

j) Kruszywa do  mieszanek  mineralno-asfaltowych  i  powierzchniowych  utrwaleń  na  drogach  krajowych  -  WT-1  2014  -  Kruszywa  –  Wymagania
techniczne. Załącznik do Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 46  z dnia 25 września 2014 r. i nr 8 z dnia 9 maja 2016
r.

k) Nawierzchnie  asfaltowe  na drogach  krajowych  -  WT-2 2014 – część I  -  Mieszanki  mineralno-asfaltowe.  Wymagania  Techniczne.  Załącznik  do
Zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie stosowania
wymagań technicznych na drogach krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych. 

l) Nawierzchnie  asfaltowe  na drogach krajowych -  WT-2 2016 – część II  -  Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych.  Wymagania Techniczne.
Załącznik do Zarządzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie
stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych.

m) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do Zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i
Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r.

10.4. Inne dokumenty

n) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. z 2016, poz. 124)

o) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, poz. 1367 z późn. zm.)
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D–05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  jest  stosowana  jako  dokument  w zakresie  realizacji  i  odbioru  robót
wymienionych w pkt 1.1. W przypadku wycofania normy i zastąpienia jej nową, wszelkie badania należy wykonywać zgodnie z normą obowiązującą. 
Jeżeli  wyrób  budowlany  posiada  certyfikat  CE,  nie  jest  konieczne  wykonywanie  badań,  gdyż  wszelkie  parametry  techniczne  zostały  przedstawione  w
certyfikacie.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno.  
Lokalizacja zgodnie z dokumentacją projektową.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtórne użycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z nawierzchni.

1.4.2.  Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną
głębokość.

1.4.3.  Pozostałe  określenia  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami  podanymi
w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do 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 robót (naprawy części jezdni) Inżynier może dopuścić frezarki sterowane mechanicznie.

Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od zakresu robót. Przy lokalnych naprawach szerokość bębna może być dostosowana do
szerokości skrawanych elementów nawierzchni. Przy frezowaniu całej jezdni szerokość bębna skrawającego powinna być co najmniej równa 1,20 m.

Przy dużych robotach 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.

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.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 STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

“DROGTOM OPOLE” 



Przebudowa ulicy Wiejskiej i Wiosennej w Niewodnikach

5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia  powinna  być  frezowana  do  głębokości,  szerokości  i  pochyleń  zgodnych  z  dokumentacją  projektową
i STWiORB. 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:

56* należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię,
57* przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłużnych pionowych krawędzi nie może przekraczać 40 mm,
58* krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte.

Podczas wykonywania robót związanych z wbudowywaniem warstw mineralno-asfaltowych - Wykonawca ma obowiązek zapewnić ciągłą obecność 
frezarki w obrębie budowy. Frezarka może  zostać przetransportowana z budowy po zakończeniu i odbiorze wszystkich warstw z betonu  asfaltowego.

5.3. 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.

5.4. Frezowanie przy robotach rozbiórkowych nawierzchni 

Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje kilka lub wszystkie warstwy nawierzchni na głębokość określoną w dokumentacji
projektowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 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 STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2  frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:

a)prace pomiarowe,

b)oznakowanie robót,

c)frezowanie,

d)złożenie w miejscu wskazanym przez Inwestora materiału do ponownego wbudowania jako nawiawierzchnia zjazdów, poboczy

e)załadunek nadmiaru, transport i utylizacja materiału pochodzącego z frezowania.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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D–05.03.23A NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  jest  stosowana  jako  dokument  w zakresie  realizacji  i  odbioru  robót
wymienionych w pkt 1.1. W przypadku wycofania normy i zastąpienia jej nową, wszelkie badania należy wykonywać zgodnie z normą obowiązującą. 

Jeżeli wyrób budowlany posiada certyfikat CE, nie jest konieczne wykonywanie badań, gdyż wszelkie parametry techniczne zostały przedstawione
w certyfikacie.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Betonowa  kostka  brukowa  -  prefabrykowany  element  budowlany,  przeznaczony  do  budowy  warstwy  ścieralnej  nawierzchni,  wykonany  metodą
wibroprasowania  z  betonu  niezbrojonego  niebarwionego  lub  barwionego,  jedno-  lub  dwuwarstwowego,  charakteryzujący  się  kształtem,  który  umożliwia
wzajemne przystawanie elementów.

1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym
i długością nie większą niż 1,0 m.

1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę.

1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie przeznaczonych  do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi
materiałami wypełniającymi.

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [5] pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa  

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa typu Behaton może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta:

1.    Odmianę:  kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

2.    Barwę: zgodnie z PT

3.    Wzór (kształt) kostki: zgodnie z dokumentacją projektową

4.    Wymiary zgodnie z dokumentacją projektową, 

 Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m
lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię.

Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawędziami górnymi.

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Według Dokumentacji projektowej. 
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.

2.4. Krawężniki, obrzeża

Jeśli dokumentacja projektowa,  STWIORB lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek można stosować:
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59* krawężniki betonowe 
60* krawężniki kamienne 
61* obrzeża betonowe 

Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy
układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3. 

2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej

Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom właściwej STWiORB D-04.04.02A [17] i D-
04.04.02B. [18]

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni  

 Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:

31* ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
32* mechanicznie  przy  zastosowaniu  urządzeń  układających  (układarek),  składających  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 wmiatania piasku w
szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).

Do zagęszczania  nawierzchni z kostki  należy stosować zagęszczarki  wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową,  chroniące kostki  przed
ścieraniem  i  wykruszaniem  naroży.Sprzęt  do  wykonania  koryta,  podbudowy  i  podsypki  powinien  odpowiadać  wymaganiom  właściwych  STWiORB,
wymienionych  w pkcie  5.4 lub innym dokumentom (normom PN i  BN, wytycznym IBDiM) względnie  opracowanym STWiORB zaakceptowanym przez
Inżyniera. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 4.

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na
ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 5.

5.2. Podłoże i koryto

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami
przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową.Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami STWiORB D-04.01.01 [6].  Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową i STWiORB.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową i STWiORB.

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

j) Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania

Kształt,  wymiary,  barwę i  inne cechy charakterystyczne  kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich układania  powinny być zgodne z  dokumentacją
projektową i STWiORB, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych
kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. Kształt obrukowania włazów studni kanalizacyjnych należy dostosować do kształtu włazów.
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Przed przejściami dla pieszych oraz na peronach przystankowych zaprojektowano nawierzchnię z wypustkami z kostki integracyjnej betonowej
żółtej gr. 8cm. 

Warunki atmosferyczne

Ułożenie  nawierzchni  z  kostki  na  podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca  się  wykonywać  przy  temperaturze  otoczenia  nie  niższej  niż  +5oC.
Dopuszcza się wykonanie nawierzchni 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.).

Ułożenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować
kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających
kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę 
kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być 
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na 
palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą 
brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników.

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się.

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 
mm powyżej powierzchni tych urządzeń. Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami 
tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).

Spoiny i szczeliny dylatacyjne

s) Spoiny

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z
osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c),

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu
papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi.

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnię  na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami  wypełnionymi  piaskiem po jej  wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego
piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie
niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

a)uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  (aprobaty  techniczne,  certyfikaty  zgodności,
deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

b)wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2,

c)sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica.

Tablica. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

Lp.
Wyszczególnienie

badań i pomiarów

Częstotliwość badań – pomiar ciągły 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta

2 Sprawdzenie ew. podbudowy

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni

4
Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub
metodą niwelacji)

5 Badania  wykonywania  nawierzchni  z

zgodność z dokumentacją projektową

położenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie)

rzędne  wysokościowe  (pomierzone  instrumentem
pomiarowym)

równość w profilu podłużnym łatą czterometrową)

równość  w  przekroju  poprzecznym  (sprawdzona
łatą profilową z po-ziomnicą i pomiarze prześwitu
kli-nem cechowanym  oraz  przymiarem  liniowym
względnie metodą niwelacji)

spadki poprzeczne (sprawdzone me-todą niwelacji)

szerokość  nawierzchni  (sprawdzona  przymiarem
liniowym)

szerokość i głębokość wypełnienia spoin i szczelin
(oględziny  i  pomiar  przymiarem  liniowym  po
wykrusze-niu dług. 10 cm)

sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ułożenia

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Jednostki  obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni  z betonowej kostki  brukowej (podbudowa,  obramowanie itp.)  są  ustalone  w
odpowiednich STWiORB wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWioRB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.

Roboty  wykonane  niezgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i   STWIORB generalnie  podlegają   rozbiórce  i  ponownemu wykonaniu  na  koszt  i  staraniem
Wykonawcy.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
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a)przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta,

b)ewentualnie wykonanie podbudowy,

c)ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,

d)wykonanie podsypki pod nawierzchnię,

e)ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.

Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] oraz niniejszej STWiORB.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

a)prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b)oznakowanie robót,

c)przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,

d)dostarczenie materiałów i sprzętu,

e)wykonanie podsypki  wraz  z  jej  zagęszczeniem,

f)ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,

g)ułożenie i ubicie kostek,

h)wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

i)pielęgnację nawierzchni,

j)przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

k)odwiezienie sprzętu.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzyszących (jak: podbudowa, obramowanie itp.), których
zakres jest określony przez STWiORB wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje:

a)roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót
podstawowych,

b)prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.  Normy

1. PN-EN 197-1:2012 Cement  --  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów
powszechnego użytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań

3. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

4. PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów
produkcji betonu

10.2. STWiORB

5. D-00.00.00 Wymagania ogólne
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7. D-04.04.00 04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

9. D-04.05.00 04.05.04 Podbudowy i  ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi

11. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego

13. D-08.01.01 Krawężniki betonowe

14. D-08.01.02 Krawężniki kamienne

15. D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe

16. D-08.05.06a Ściek uliczny z betonowej kostki brukowej

17. D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanych 

18. D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki  kruszywa niezwiązanych
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Przebudowa ulicy Wiejskiej i Wiosennej w Niewodnikach

D–06.03.01A POBOCZE  UTWARDZONE  KRUSZYWEM  ŁAMANYM

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z utwardzeniem pobocza kruszywem łamanym. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  jest  stosowana  jako  dokument  w zakresie  realizacji  i  odbioru  robót
wymienionych w pkt 1.1. W przypadku wycofania normy i zastąpienia jej nową, wszelkie badania należy wykonywać zgodnie z normą obowiązującą. 

Jeżeli wyrób budowlany posiada certyfikat CE, nie jest konieczne wykonywanie badań, gdyż wszelkie parametry techniczne zostały przedstawione
w certyfikacie.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem utwardzonego pobocza  za
pomocą kruszywa pochodzącego z rozbiórki. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

1.4.1.  Pobocze  –  część  korony  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  postoju  pojazdów,  umieszczenia  urządzeń  organizacji
i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2.  Utwardzone pobocze – część pobocza drogowego, posiadająca w ciągu całego roku nośność wystarczającą do przejęcia obciążenia statycznego od kół
samochodów, dopuszczonych do ruchu na drodze (zał. 2, rys. 1 i 2).

1.4.3.  Gruntowe  pobocze  –  część  pobocza  drogowego,  stanowiąca  obrzeże  utwardzonego  pobocza,  przeznaczona  do  ustawiania  znaków  i  urządzeń
zabezpieczenia ruchu.

1.4.4. Utwardzenie pobocza kruszywem łamanym niezwiązanym – proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności
kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu (proces ten nazywany był dawniej stabilizacją mechaniczną).

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.

2.2. MATERIAŁY DO WYKONANIA ROBÓT

2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.

2.2.2. Kruszywo łamane 

Do utwardzenia pobocza należy stosować kruszywo łamane , odpowiadające wymaganiom PN-EN 13242+A1 [4] lub PN-EN 13285 [5].

Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.

3.2. SPRZĘT STOSOWANY DO WYKONANIA ROBÓT

Przy wykonywaniu robót Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z typowego sprzętu budowlanego. 

Należy korzystać ze sprzętu,  który powinien być dostosowany swoimi wymiarami do warunków pracy w korycie, przygotowanym do ułożenia
konstrukcji  utwardzonego pobocza. Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji  projektowej,  ST, instrukcjach producentów lub
propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

4. TRANSPORT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]     pkt 4.
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4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW

Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić dowolnymi  środkami  transportu,  w warunkach zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

     Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.

5.2. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

Sposób wykonania robót powinny być zgodne 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:

roboty przygotowawcze, 
wykonanie koryta,
ułożenie nawierzchni utwardzonego pobocza
roboty wykończeniowe.

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań Inżyniera:

62* ustalić lokalizację terenu robót,
63* przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,
64* usunąć przeszkody, np. elementy dróg, ew. słupki, zatrawienie itd.,
65* ew. splantować pobocze istniejące,
66* zgromadzić wszystkie materiały potrzebne do rozpoczęcia budowy.

Zaleca  się  korzystanie  z  ustaleń  STWiORB  D-01.00.00  [2]  w  zakresie  niezbędnym  do  wykonania  robót  przygotowawczych  oraz  z  ustaleń
STWiORB D-02.00.00 [3] przy występowaniu robót ziemnych.

5.4. WYKONANIE KORYTA I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Koryto  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  nawierzchni  utwardzonego  pobocza.
Wcześniejsze wykonanie koryta jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. Koryto można wykonywać ręcznie,
gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie posiadanych maszyn. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w
którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane lub zaaprobowane przez Inżyniera.Przed przystąpieniem
do profilowania  dna koryta,  podłoże powinno być oczyszczone z 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  5  cm  wyższe  niż  projektowane  rzędne  podłoża.  Jeżeli  powyższy  warunek  nie  jest  spełniony  i  występują  zaniżenia  poziomu  w  podłożu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt, spełniający
wymagania  obowiązujące  dla  górnej  strefy  korpusu,  w  ilości  koniecznej  do  uzyskania  wymaganych  rzędnych  wysokościowych
i zagęścić warstwę do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1,00. Profilowanie można wykonać ręcznie lub sprzętem dostosowanym do szerokości koryta. Ścięty
grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy
przystąpić do jego zagęszczania, które należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00. Wilgotność gruntu podłoża podczas
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją od -20% do +10%. Koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w
dobrym stanie. 

5.5. WBUDOWANIE I ZAGĘSZCZENIE MIESZANKI KRUSZYW

Mieszanka kruszyw powinna być rozkładana w warstwach  przy pomocy układarki lub równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Zaleca się, aby grubość pojedynczo układanej warstwy nie przekraczała 20 cm po zagęszczeniu. Rozpoczęcie budowy następnej warstwy 
może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa, należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Zagęszczanie należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się w kierunku górnej krawędzi. Nierówności i zagłębienia powstające w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane bieżąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie bądź usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [6]. Do zagęszczenia zaleca się 
stosowanie maszyn (np. walców, zagęszczarek płytowych) o szerokości nie większej niż szerokość utwardzonego pobocza. 

Wilgotność  mieszanki  kruszyw  podczas  zagęszczania  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej  z  tolerancją  ±  2%.  Materiał  nadmiernie
nawilgocony,  powinien  zostać  osuszony  przez  mieszanie  i  napowietrzanie.  W przypadku,  gdy  wilgotność  mieszanki  kruszyw  jest  niższa  od  optymalnej,
mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. Przy wbudowywaniu i zagęszczaniu mieszanki kruszyw na utwardzonym
poboczu należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe jego wykonanie przy krawędzi jezdni.  Styk jezdni i utwardzonego pobocza powinien być równy i
szczelny.

 5.7. 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:

k) wyrównanie poziomu utwardzonego pobocza i gruntowego pobocza z ewentualnym splantowaniem istniejącego gruntowego pobocza,
33* odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 
34* niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, np. zatrawienia, 
35* roboty porządkujące otoczenie terenu robót.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

Wykonane utwardzone pobocze powinno spełniać następujące wymagania:

l) szerokość utwardzonego pobocza może się różnić od szerokości projektowanej nie więcej niż +10 cm i -5 cm,
m) nierówności pobocza mierzone 4-metrową łatą nie mogą przekraczać 10 mm,
n) spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją                   ± 0,5%,
o) różnice wysokościowe z rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm,           -2 cm,
p) grubość utwardzonego pobocza nie może się różnić od grubości projektowanej o                 ± 10%.

Zaleca się badać grubość utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2, a pozostałe cechy co 100 m wzdłuż osi drogi.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza.

 8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB  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.

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH  ZAKRYCIU

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

36* wykonanie koryta i przygotowanie podłoża.
Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz niniejszej STWiORB.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania  1 m2 utwardzonego pobocza obejmuje:

37* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
38* oznakowanie robót,
39* przygotowanie  podłoża,
40* dostarczenie materiałów i sprzętu,
41* ewentualne ścięcie istniejącego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie gruntowego pobocza,
42* przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywa łamanego,
43* wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza według wymagań dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
44* przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w  specyfikacji technicznej,
45* odwiezienie sprzętu.

9.3. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje:

46* roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu
robót podstawowych,

47* prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót
itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWIORB)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne
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10.2. NORMY

4. PN-EN 13242+A1: 2010 Kruszywa  do  niezwiązanych  i  związanych  hydraulicznie  materiałów  stosowanych  w
obiektach budowlanych            i budownictwie drogowym (patrz: poz. 7)

5. PN-EN 13285:2018-08 Mieszanki niezwiązane. Specyfikacje (patrz: poz. 7)

6. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu

7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i  powierzchniowych  utrwaleń  stosowanych  na
drogach,  lotniskach  i  innych  powierzchniach  przeznaczonych  do  ruchu  (W  okresie
przejściowym norma może być stosowana zamiast poz. 4 i 5)

10.3. INNE DOKUMENTY

t) 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

Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny Zarząd Dróg Publicznych, Warszawa, 1981 r
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D–07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru oznakowania poziomego.  

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w zakresie realizacji i odbioru robót 
wymienionych w pkt 1.1. W przypadku wycofania normy i zastąpienia jej nową, wszelkie badania należy wykonywać zgodnie z normą obowiązującą. 

Jeżeli wyrób budowlany posiada certyfikat CE, nie jest konieczne wykonywanie badań, gdyż wszelkie parametry techniczne zostały 
przedstawione w certyfikacie.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego
grubowarstwowego i cienkowarstwowego.

1.4. Określenia podstawowe

Na potrzeby niniejszej specyfikacji sformułowano następujące definicje dotyczące materiałów i wykonanych nimi poziomych oznakowań dróg.

1.4.1. Poziome oznakowanie dróg - oznakowanie wykonane na nawierzchni dróg kołowych przez malowanie, nakładanie, naklejanie lub za pomocą innej metody
aplikacji w postaci znaków podłużnych, poprzecznych, strzałek, znaków uzupełniających, punktowych elementów odblaskowych i separatorów ruchu, a także
napisów i symboli na nawierzchni drogi [10]. Poziome oznakowanie dróg jest stosowane do kierowania ruchem albo osobno, albo w połączeniu ze znakami
pionowymi
i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Może mieć znaczenie prowadzące, segregujące, informujące, ostrzegawcze, zakazujące lub nakazujące [11].

1.4.1.1. Oznakowanie stałe - oznakowanie przeznaczone do stałego użytku, tylko barwy białej; inne barwy występują na przejściach dla pieszych i ścieżkach
rowerowych.

1.4.1.3. Oznakowanie  pomocnicze  –  przedznakowanie  (trasowanie)  -  oznakowanie  wykonywane  rozcieńczoną  farbą,  kredą  lub  w inny  sposób,  kierujące
właściwym, poziomym znakowaniem dróg. Oznakowanie pomocnicze jest nietrwałe i nie jest przeznaczone do kierowania ruchem.

1.4.2. Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, występujące jako linie: – pojedyncze: przerywane lub ciągłe,
segregacyjne lub krawędziowe, – podwójne: ciągłe z przerywanymi, ciągłe lub przerywane.

1.4.3.  Znaki  poprzeczne  -  znaki  służące  do oznaczenia  miejsc  przeznaczonych  do ruchu pieszych  i  rowerzystów w poprzek  drogi,  miejsc  wymagających
zatrzymania pojazdów oraz miejsc lokalizacji progów zwalniających.

1.4.4. Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do wskazania dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzałki
naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczenia pasa, na którym się znajdują.

1.4.5. Znaki uzupełniające - znaki o różnych kształtach, wymiarach i przeznaczeniu, występujące w postaci symboli, napisów, linii przystankowych, stanowisk i
pasów postojowych, powierzchni wyłączonych z ruchu oraz symboli znaków pionowych w oznakowaniu poziomym.

1.4.6.  Materiały do poziomego oznakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki,  wolne od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe,
które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez malowanie,  natryskiwanie,  odlewanie, wytłaczanie,  rolowanie, klejenie  itp. na nawierzchnie drogowe,
stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny posiadać właściwości odblaskowe.

1.4.6.1.  Farba -  ciekły  wyrób,  który  zawiera rozpuszczone lub wymieszane  w rozpuszczalniku  organicznym lub wodzie  substancje  stałe.  Farba może być
wyrobem jedno- lub wieloskładnikowym. Farba po naniesieniu na nawierzchnię drogi pędzlem, wałkiem, przez natrysk lub przy pomocy innej, metody, tworzy
warstwę kohezyjną na skutek wyparowywania rozpuszczalnika lub w wyniku zajścia reakcji chemicznej.

1.4.6.2.  Masa  termoplastyczna  -  niezawierająca  rozpuszczalnika  substancja  do znakowania,  która  jest  dostarczana  w  postaci  stałej,  granulowanej  lub
sproszkowanej. Substancję topi się przez podgrzanie, a następnie rozprowadza ręcznie, mechanicznie ekstruderem lub natryskowo. Po ostygnięciu masa tworzy
spójne  oznakowanie.  Występuje  także  w  postaci  prefabrykowanej
w postaci arkuszy, które są wbudowywane przez stopienie palnikiem.

1.4.6.3. Masa chemoutwardzalna - ciekła substancja do znakowania, która jest dostarczana w formie dwu- lub wieloskładnikowej. Zależnie od metody, części
składowe masy miesza się w różnych proporcjach, a wyrób nanosi się za pomocą odpowiedniej powlekarki lub ręcznie. Ostatecznie oznakowanie powstaje po
zajściu reakcji chemicznej.

1.4.8. Oznakowanie grubowarstwowe – oznakowanie nakładane warstwą grubości od 0,90 mm do 3,50 mm. Wyjątkowo linie strukturalne i profilowane mogą
być nakładane warstwą do 5 mm. Oznakowanie grubowarstwowe jest wykonywane masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i taśmami.

1.4.9.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami  podanymi  w  ST  D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 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 STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów

Jeśli wyrób budowlany, w tym materiał do poziomego oznakowania dróg, objęty jest normą zharmonizowaną lub jest zgodny z wydaną dla niego 
europejską oceną, producent może sporządzić deklarację właściwości użytkowych, oznakować wyrób znakiem CE i wprowadzić wyrób do obrotu [12]. Dotyczy 
to taśm do oznakowania poziomego [2], kulek szklanych [3]i punktowych elementów odblaskowych [4].

            Materiały, na które uzyskano krajową ocenę techniczną (KOT) i krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych, po czym wystawiono krajową 
deklarację właściwości użytkowych, mogą być oznakowane znakiem budowlanym i wprowadzone do obrotu [13]. Dotyczy to farb, mas chemoutwardzalnych i 
termoplastycznych [1].

Aprobaty techniczne IBDiM, wystawione przed czasem wejścia w życie rozporządzenia [13] nie mogą być zmieniane lecz zachowują ważność przez okres, na 
jaki zostały wydane. W tym przypadku do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym
B wystarcza krajowa deklaracja zgodności. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 
92, poz. 881, z późn. zmianami) [14] wyrób, którego dotyczy Aprobata Techniczna IBDiM wydana przed 1 stycznia 2017 r., 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 właściwości użytkowych i oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami. 
Wyroby dla których wydano krajową ocenę techniczną (KOT) po 1 stycznia 2017 r., zastępującą aprobatę techniczną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych [15] i dokonano oceny i weryfikacji stałości właściwości 
użytkowych, powinny posiadać wystawioną przez producenta krajową deklarację właściwości użytkowych zgodnie z ustawą z 13 kwietnia 2016 r. [16] 
zawierającą ustalenia wprowadzone Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.[12].

Powyższe zasady należy stosować także do oznakowań tymczasowych wykonywanych materiałami o barwie żółtej.

2.3.   Wymagania wobec materiałów do poziomego oznakowania dróg

2.3.1 Materiały do oznakowań grubowarstwowych

Oznakowanie  poziome  grubowarstwowe  –  wykonywać  za  pomocą  masy  chemoutwardzalnej  do  nakładania,
w kolorze białym. Minimalna grubość masy chemoutwardzalnej powinna wynosić 3 mm.

Minimalny powierzchniowy współczynnik odblasku powinien wynosić 200 [mcd/lx/m2]. 

 Stosować  wyłącznie  masy  chemoutwardzalne   posiadające  aprobaty  techniczne  dopuszczające  do  stosowania  dla  nawierzchni
asfaltobetonowych. 

Linie segregacyjne, strzałki, znaki poprzeczne i uzupełniające z wyjątkiem powierzchni wyłączonych z ruchu należy wykonać jako gładkie.

Przejazdy rowerowe pomiędzy kostkami wykonać grubowarstwowo, jako gładkie, w kolorze czerwonym.

Masy  chemoutwardzalne  powinny  być  substancjami  jedno-,  dwu-  lub  trójskładnikowymi,  mieszanymi  ze  sobą
w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię z użyciem odpowiedniego sprzętu. Masy te powinny tworzyć powłokę, której
spójność zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

1. Materiały do oznakowań cienkowarstwowych

Specjalistyczne farby drogowe. 

 Punktowe elementy odblaskowe (PEO)

Na  wyspach  separujących  oraz  powierzchniach  jezdni  wyłączonych  z  ruchu  rozdzielających  pasy  ruchu  przed  wyspami  zaprojektowano
punktowe  elementy  odblaskowe  PEO barwy białej(lokalnie  czerwonej).  Do  montażu  na  powierzchniach  wyłączonych  stosować  elementy  odblaskowe
w osłonach pługoodpornych, montowane na klej bitumiczny lub dwuskładnikowy w nawiercanych otworach. Na wyspach: separujących i centralnej ronda
stosować PEO o odbłyśniku szklanym, nakrawężnikowe, montowane w nawiercanych otworach, w rozstawie 1 m. 

Wymagania wobec punktowych elementów odblaskowych określa PN-EN 1463-1:2009 [4.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mieć żadnych ostrych krawędzi od strony najeżdżanej przez pojazdy. Jeśli punktowy
element odblaskowy jest wykonany z dwu lub więcej części, każda z nich powinna być usuwalna tylko za pomocą narzędzi polecanych przez producenta.
Wysokość  punktowego  elementu  nie  może  być  większa  od  25 mm.  Barwa,
w  przypadku  oznakowania  trwałego,  powinna  być  biała  lub  czerwona,  a  dla  oznakowania  czasowego  –  żółta  zgodnie
z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [11].

PEO nawierzchniowe  wykonane  całości  ze  szkła  stosowane  są  najczęściej  do  oznakowania  rond,  wysepek  i  azyli  dla  pieszych  i  innych
powierzchni rzadko lub w ogóle nie najeżdżanych [4]. Są one produkowane ze szkła hartowanego o dużej wytrzymałości na uderzenie i na ściskanie,  o
unikalnej  charakterystyce  optycznej  zapewniającej  wielokierunkowość  360° lub 180°.  Szklany nawierzchniowy PEO jest  wklejany  w wyfrezowany lub
wywiercony otwór w nawierzchni. Nad powierzchnię drogi wystaje jedynie sferyczny odbłyśnik o wysokości maksimum 25 mm.

            PEO  krawężnikowe  są  instalowane  w  wywierconym  cylindrycznym  otworze  przez  wciśnięcie  szklanego  PEO  w  osłonie  gumowej.  Najczęściej
umieszczane  są  w krawężnikach  betonowych  i  kamiennych  znajdujących  się  przy  chodnikach  wysp  rozdzielających,  środkowych  i  innych  konstrukcji
określających przebieg drogi czy wyłączających pewne powierzchnie z ruchu.
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            Aktywne punktowe elementy odblaskowe są szczególnie polecane do zastosowania w takich miejscach jak: przejścia dla pieszych. Są one zasilane z sieci
lub  przez  własne  ogniwo  fotowoltaiczne  z  baterią,  z  jednym  lub  kilkoma  punktami  świetlnymi  (diody  LED)  wysyłające  pulsujące  światło  informujące
prowadzącego pojazd o możliwym niebezpieczeństwie. Ten rodzaj PEO jest montowany przez umieszczenie w nawierzchni drogowej i przyklejenie przy użyciu
gorącego lepiszcza asfaltowego lub kleju epoksydowego. Obudowa aktywnego PEO jest wykonana ze szkła hartowanego lub z metalu.

            Materiał, z którego wykonano PEO powinien wykazywać odporność na ściskanie w temperaturze od -25°C do +60°C co najmniej siłą 60 kN w badaniu
pod prasą z przesuwem tłoka 6,3 mm/min [19].

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

 Materiały do oznakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość swoich właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez
okres co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach określonych przez producenta. Materiały do poziomego oznakowania dróg należy przechowywać w
magazynach odpowiadających zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze, dla:

a)    farb wodorozcieńczalnych od 5°C do 35°C,

b)   farb rozpuszczalnikowych od -5°C do 25°C,

c)    pozostałych materiałów - poniżej 35°C.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakresu robót, powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu, zaakceptowanego przez Inżyniera:

-      szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające) oraz szczotek ręcznych,

-      malowarek liniowych,

-      malowarek ręcznych,

-      układarek mas chemoutwardzalnych,

-      sprzętu do badań określonego w STWIOR,

-      urządzeń bezpieczeństwa ruchu do oznakowania i zabezpieczenia robót,

-      szablonów do symboli i napisów,

-     wiertnic (dotyczy PEO).

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią jakość, ilość i wydajność malowarek lub układarek proporcjonalną do wielkości i czasu wykonania
całego zakresu robót.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

            Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  D-M-00.00.00  „Wymagania  ogólne”  pkt  4.  Materiały  do  znakowania  drogi,  spełniające
wymagania podane w punkcie 2, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami ST, producenta oraz
wymaganiami znajdującymi się w aprobacie technicznej lub krajowej ocenie technicznej.

4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg

            Materiały  do  poziomego  znakowania  dróg  należy  przewozić  w  opakowaniach  zapewniających  szczelność,  bezpieczny  transport  i  zachowanie
wymaganych właściwości  materiałów.  Pojemniki  powinny być oznakowane zgodnie z  normą PN-O-79252 [6].  W przypadku  materiałów niebezpiecznych
opakowania powinny być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych[18]. 

            Farby  rozpuszczalnikowe,  rozpuszczalniki  palne  oraz  farby  i  masy  chemoutwardzalne  należy  transportować  zgodnie
z postanowieniami umowy międzynarodowej ADR [20] dla transportu drogowego materiałów palnych, klasy 3, oraz szczegółowymi zaleceniami zawartymi w
karcie charakterystyki wyrobu sporządzonej przez producenta. Wyroby, wyżej wymienione, nie posiadające karty charakterystyki nie powinny być dopuszczone
do transportu.

Pozostałe materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc opakowania przed uszkodzeniem
mechanicznym,  zgodnie z prawem przewozowym [21].
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. Nowe i odnowione nawierzchnie dróg przed otwarciem do
ruchu musza być oznakowane zgodnie z dokumentacją projektowa lub STWIOR. Oznakowanie docelowe należy wykonać dla całego przedsięwzięcia. Oddanie
drogi do ruchu powinno odbyć się po całkowitym i jednolitym jej oznakowaniu. 

Oznakowanie docelowe należy wykonać dla całego przedsięwzięcia. Oddanie drogi do ruchu powinno odbyć się po całkowitym i jednolitym jej
oznakowaniu. Projekt obejmuje oznakowanie całego obszaru objętego robotami.

Szczegółowy  projekt  oznakowania  obszaru  przedstawia  rysunek  sytuacji  Projektu  Docelowej  Organizacji  Ruchu,  który  jest  elementem
dokumentacji projektowej. 

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5oC,a wilgotność względna powietrza 
powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%.

5.3. Jednorodność nawierzchni znakowanej

Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. Nierówności i/lub miejsca napraw cząstkowych nawierzchni,
które nie wyróżniają się od starej nawierzchni i nie mają większego rozmiaru niż 15% powierzchni znakowanej, uznaje się za powierzchnie jednorodne. Dla
powierzchni niejednorodnych należy w STWIOR ustalić: rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie z Systemem Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN),
odkształcenia  nawierzchni  (otwarte  złącza  podłużne,  koleiny,  spękania,  przełomy,  garby),  wymagania  wobec  materiału  do  oznakowania  nawierzchni
i wymagania wobec Wykonawcy.

5.4. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania

            Przed wykonaniem oznakowania poziomego należy oczyścić  powierzchnię nawierzchni malowanej  z pyłu,  kurzu,  piasku,  smarów, olejów i innych
zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w ST i zaakceptowanego przez Inżyniera.

            Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha. Nie wolno prowadzić prac na nawierzchni
mokrej  czy w czasie  deszczu.  W przypadku  wykonywania oznakowania  na nawierzchni  z  betonu  cementowego nawierzchnię  należy  przed  znakowaniem
powierzchniowo sfrezować i zagruntować.

5.5. Usunięcie istniejącego oznakowania poziomego

Istniejące oznakowanie poziome na obszarach nie objętych bezpośrednio przebudową tworzące uzupełnienie projektowanej organizacji ruchu należy
usunąć poprzez frezowanie lub zamalowanie czarną farbą – formę ingerencji należy każdorazowo uzgodnić z zarządcą drogi. 

5.6. Oznakowanie pomocnicze - przedznakowanie (trasowanie)

            W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, wyeliminowania odchyleń i błędów w istniejącym lub nowym oznakowaniu, można
wykonać przedznakowanie, stosując się do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [11], ST
i wskazaniach Inżyniera.

            Do  wykonania  przedznakowania  można  stosować  nietrwałą  farbę,  np.  farbę  silnie  rozcieńczoną  rozpuszczalnikiem.  Zaleca  się  wykonywanie
przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską poprzeczną. Do trasowania strzałek, symboli,
napisów  praktyczne  jest  zastosowanie  kredy.  Wykonane  przedznakowanie  należy  sprawdzić  po  wykonaniu  pod  względem  zgodności  z  projektem,
prostoliniowości  linii i płynności  na łukach oraz nalezy uzyskać akceptację od zarządcy drogi. Otrzymana akceptacja determinuje możliwość wykonywania
dalszych  prac.  Gdy  właściwe  oznakowanie  poziomego  zostanie  wykonane  pomimo  nie  otrzymania  akceptacji  to  koszty  usunięcia  oznakowania  ponosi
wykonawca. 

5.7. Wykonanie oznakowania drogi

5.7.1. Wykonanie oznakowania drogi materiałami grubowarstwowymi

5.7.1.1. W przypadku dróg o nawierzchni SMA

Wykonanie oznakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z
poniższymi wskazaniami. Materiały grubowarstwowe zaleca się stosować na nawierzchniach nowych lub odnowionych z warstwą ścieralną z AC, SMA.

Materiał  znakujący należy nakładać równomierną  warstwą o grubości  (lub w ilości)  ustalonej  w ST, zachowując wymiary  i  ostrość krawędzi.
Grubość nanoszonej warstwy zaleca  się  kontrolować przy pomocy grzebienia  pomiarowego  na płytce  metalowej,  podkładanej  na drodze malowarki.  Ilość
materiału zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy, nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%.

Na nawierzchni typu SMA nie stosować oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturą. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Badania wykonania oznakowania poziomego

 Grubość oznakowania
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            Grubość wykonanych oznakowań, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, zależy od rodzaju zastosowanego materiału. W przypadku
farb różnica grubości warstwy na mokro znacznie różni się od pozostałej warstwy suchej.

            Grubość oznakowania wykonanego farbą powinna wynosić na mokro bez posypania kulkami szklanymi, co najmniej:

- 0,3 mm - oznakowania typu I,

- 0,4 mm - systemy z dwukrotnym nakładaniem materiału.

            Grubość  oznakowania  wykonanego  masą  chemoutwardzalną  techniką  nakładania,  powinno  wynosić  bez posypania  kulkami  szklanymi  (zmierzona
na płaskim podłożu np. z blachy) co najmniej:

- 3,0 mm pozostałe oznakowanie typu II.

            Grubość oznakowania wykonanego masą termoplastyczną sposobem natryskowym powinna wynosić bez posypania kulkami szklanymi (zmierzona na
płaskim podłożu np. z blachy), co najmniej:

- 3,0 mm oznakowanie typu II.

Kontrola grubości oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwarancji lub gdy nie są wykonywane pomiary kontrolne
za pomocą aparatury lub są wykonywane tylko przez ocenę wizualną.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest: - m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych oznakowań.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIOR i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.

Odbiór ostateczny

Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości [24].    Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inżyniera (Inspektora Nadzoru) i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie oceny wizualnej, przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz zgodności wykonania oznakowania z dokumentacja projektową i ST.

Należy także wykonywać każdoroczny przegląd przejściowy oznakowania poziomego.

8.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. Ponadto Zamawiający powinien
tak sformułować umowę, aby Wykonawca musiał doprowadzić oznakowanie do wymagań zawartych w STWIOR w przypadku zauważenia niezgodności.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:

67* prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,

68* przygotowanie i dostarczenie materiałów,

69* oczyszczenie podłoża (nawierzchni),

70* przedznakowanie,

71* naniesienie  powłoki  znaków  na  nawierzchnię  drogi  o  kształtach  i  wymiarach  zgodnych  z  dokumentacją  projektową
i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury,

72* ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,

73* przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY  ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1436:2012 Materiały do poziomego oznakowania dróg – Wymagania dotyczące poziomych oznakowań dróg 

2. PN-EN 1790:2014-02 Materiały do poziomego oznakowania dróg - Prefabrykowane materiały do poziomego oznakowania dróg

3. PN-EN 1423:2012

 

Materiały  do  poziomego  oznakowania  dróg  -  Materiały  do  posypywania.  Kulki  szklane,  kruszywo
przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny

4. PN-EN 1463-1:2009 Materiały  do  poziomego  oznakowania  dróg  -  Punktowe elementy  odblaskowe  Część  1:  Wymagania
dotyczące charakterystyki nowego elementu

5. PN-EN 1463-2:2003 Materiały do poziomego oznakowania dróg - Punktowe elementy odblaskowe Część 2: Badania terenowe

6. PN-O-79252:2001 Opakowania transportowe z zawartością - Znaki i znakowanie - Wymagania podstawowe

8. PN-EN 1871:2003 Materiały do poziomego oznakowania dróg - Właściwości fizyczne

9. PN-EN 13036-4: 2011 Drogi  samochodowe  i  lotniskowe  –  Metody  badań  –  Część  4:  Metoda  pomiaru  oporów
poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: Próba wahadła

10.2. Przepisy związane i inne dokumenty

10.     Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury,  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  12  października  2002  r.  w  sprawie  znaków  i  symboli
drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393)

11.     Załącznik nr 2 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 (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn.
zm.)

12.     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania
do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

13.     Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. poz.1966)

14.     Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1570 z późn. zm.) 

15.     Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. poz. 1968)

16.     Ustawa o systemach zgodności z 13 kwietnia 2016 r. (Dz.U. poz. 542 i 1228)

17.     Vademecum poziomego oznakowania dróg, Zenon Szczepaniak, Seria „S” – Studia i Materiały. Zeszyt nr 76, IBDiM, Warszawa, 2015

18.     Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych (Dz. U. poz. 450)

19.     Warunki Techniczne. Poziome oznakowanie dróg. POD-97, I-55, IBDiM, Warszawa, 1997

20.     Zrestrukturyzowana Umowa ADR – umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (Dz. U. z
2011 r. nr 110 poz. 641)

21.     Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1983)

22.     Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie diagnostyki stanu nawierzchni i jej
elementów

23.     Podręcznik oznakowania poziomego, Linia Życia, Wrocław, 2011

24.     Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
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D–07.02.01 OZNAKOWANIE  PIONOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonaniu i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru oznakowania pionowego. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  jest  stosowana  jako  dokument  w zakresie  realizacji  i  odbioru  robót
wymienionych w pkt 1.1. W przypadku wycofania normy i zastąpienia jej nową, wszelkie badania należy wykonywać zgodnie z normą obowiązującą. 

Jeżeli wyrób budowlany posiada certyfikat CE, nie jest konieczne wykonywanie badań, gdyż wszelkie parametry techniczne zostały przedstawione
w certyfikacie.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego
stosowanego w postaci:

j) znaków ostrzegawczych – kategoria A,
k) znaków zakazu i nakazu – kategoria B i C,
l) znaków informacyjnych oraz kierunku i miejscowości – kategoria D i E,
m) tabliczek do znaków drogowych – kategoria T,

Szczegółową   lokalizację  znaków  wskazano  na  rysunku  sytuacji  pn.   „Projekt  docelowej  organizacji  ruchu”,  stanowiącym  część  składową
Dokumentacji Projektowej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Znak  drogowy pionowy –  element  wyposażenia  drogi  zamocowany  na  stałe  lub  przenośny,  służący  do  ostrzegania,  prowadzenia  i  informowania
użytkowników  drogi.  Znak  drogowy  pionowy  składa  się  z  lica  umieszczonego  na  tarczy.  Zestaw  znaku  drogowego  obejmuje  znak  drogowy  pionowy
umieszczony na konstrukcji wsporczej [1].

1.4.2. Tarcza znaku – to płaskie podłoże bez lub z elementami wzmacniającymi (profil montażowy) i z krawędzią usztywnioną profilem lub podwójnie zagiętą,
na którym w sposób trwały jest umieszczone lico znaku. Tarcza może być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, aluminiowej zabezpieczonej
przed  procesami  korozji  powłokami  ochronnymi  zapewniającymi  jakość  i trwałość  wykonanego  znaku,  z  płyty  warstwowej  lub  z  innego  materiału
zapewniającego odpowiednią do przeznaczenia trwałość.

1.4.3. Lico znaku - to przednia część znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej lub nieodblaskowej z naniesioną treścią: wykonaną techniką druku
sitowego, druku cyfrowego, wyklejaną z transparentnych folii ploterowych lub z folii odblaskowych lub nieodblaskowych.

1.4.4. Uchwyt mocujący - element stalowy, aluminiowy lub z tworzywa sztucznego 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. Bezpieczna konstrukcja wsporcza – konstrukcja wsporcza znaku, spełniająca wymagania PN-EN 12767:2008 [2] w określonych kategoriach pochłaniania
energii zderzenia oraz poziomach bezpieczeństwa kierujących i pasażerów pojazdu – większych od zera.

1.4.8. Znak drogowy pionowy podświetlany - znak, wykonany w formie szczelnej obudowy, z umieszczonym w jej wnętrzu źródłem światła. Lico znaku stanowi
transluminentna powłoka, na którą naniesiony jest symbol znaku.

1.4.9. Znak drogowy pionowy oświetlany - znak, którego odblaskowe lico jest oświetlane źródłem światła umieszczonym na zewnątrz znaku.

1.4.10. Znak drogowy pionowy aktywny – odblaskowy znak drogowy o niezmiennej treści, wyposażony w pulsujące punktowe źródła światła zasilane prądem
elektrycznym.

1.4.11. Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od daty produkcji.

1.4.12.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  odpowiednimi  specyfikacjami  technicznymi  i  z  definicjami  podanymi
w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

            Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  STWiORB
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Materiały stosowane do fundamentów znaków

            Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane:

p) jako prefabrykaty betonowe,
q) w przygotowanym wcześniej fundamencie (tzw. stopa fundamentowa),
r) z betonu wykonywanego „na mokro”, bezpośrednio w gruncie,
s) z betonu zbrojonego,

            Inne rozwiązania wymagają akceptacji przez Inżyniera.

                Dla  fundamentów  należy  opracować  dokumentację  techniczną  zgodną  z obowiązującymi  przepisami.  Zaprojektowane  fundamenty  powinny
odpowiadać wymaganiom normy PN-EN-1992-1-1:2008 [3]. Zaleca się wykonać fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego z betonu
lub betonu zbrojonego klasy co najmniej C16/20 wg PN-EN 206+A1:2016-12 [4]. Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych należy wykonać  zgodnie z
PN-EN 1993-1-8:2006 [5]. Posadowienie fundamentów należy wykonać na głębokość poniżej przemarzania gruntu.

2.5. Konstrukcje wsporcze

2.5.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje  wsporcze  znaków pionowych należy zaprojektować  i  wykonać w sposób gwarantujący  stabilne i prawidłowe ustawienie  w pasie
drogowym,  zgodnie  z dokumentacją  projektową uwzględniającą  wymagania  postawione  w PN-EN 12899-1:2010  [1]  i  STWiORB  a  w przypadku  braku
wystarczających  ustaleń,  zgodnie  z  propozycją  Wykonawcy  zaakceptowaną  przez  Inżyniera.  Konstrukcję  wsporczą  stanowi  każdy  rodzaj  konstrukcji
wymieniony w pkt 1.4.6. 

W zakres dokumentacji powinien wchodzić: opis techniczny, określenie żywotności, obliczenia statyczne uwzględniające strefy obciążenia wiatrem
dla określonej kategorii terenu oraz rysunki techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych. Parametry techniczne konstrukcji uzależnione są od powierzchni
montowanych znaków i tablic oraz od ilości i sposobu ich usytuowania w terenie.  Komplet dokumentacji należy przekazać zarządcy drogi.

W miejscach wskazanych przez projektanta inżynierii  ruchu, gdzie występuje szczególne niebezpieczeństwo bezpośredniej  kolizji z konstrukcją
wsporczą,  np.  wloty  dróg,  rozgałęzienia  dróg  łącznikowych,  na  zewnętrznych  stronach  łuków dróg  itp.,  usytuowanie  i  jej  dobór  wymagają  oddzielnych
rozwiązań  projektowych  spełniających  warunek  biernego  bezpieczeństwa  dla  użytkowników  dróg.  W  projekcie  należy  określić  wymaganą  dla  danego
rozwiązania kategorię biernego bezpieczeństwa zgodnie z PN-EN 12676:2008 [2]. Przykładowo (100, NE, 3 lub 70, NE, 3).

            Wyróżnia się trzy kategorie biernego bezpieczeństwa dla konstrukcji wsporczych:

-   pochłaniająca energię w wysokim stopniu (HE),

-   pochłaniająca energię w niskim stopniu (LE),

-   nie pochłaniająca energii (NE).

2.5.2. Materiały do konstrukcji wsporczych

            Do konstrukcji wsporczych zaleca się stosować następujące materiały:
-  słupki stalowe ocynkowane gładkie o średnicy  60; 2,9 i 3,2 mm i  76,1 × 2,9; 3,2 mm.

            Słupki  do  znaków  drogowych  powinny  być  wykonane  ze  stali  ocynkowanej  ogniowo  i  spełniać  wymagania  zawarte
w  PN-EN  10255+A1:2009  [6].  Grubość  powłoki  cynku  na  słupku  powinna  wynosić  minimum  60  μm.  Tarczę  znaku
o powierzchni  ≥0,8 m2 zaleca się instalować na słupkach rurowych o wymiarach co najmniej 76,1/3,2 mm.

            Powierzchnia  zewnętrzna  i  wewnętrzna  rur  nie  powinna  wykazywać  wad  w  postaci  łusek,  pęknięć,  zwalcowań
i  naderwań.  Dopuszczalne  są  nieznaczne  nierówności,  pojedyncze  rysy  wynikające  z  procesu  wytwarzania,  mieszczące  się
w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.

            Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach:

-  dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm,

-  wielokrotnych  w  stosunku  do  zamówionych  długości  dokładnych  poniżej  3  m  z naddatkiem  5  mm  na  każde  cięcie
i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych.

            Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury.

            Rury powinny być wykonane ze stali spełniającej wymaganie odporności na zginanie zapewniające wytrzymałość znaku na chwilowe odkształcenie
zginające ≤ 25 mm/m [1].

            Długości słupków, na których montowane są znaki przyjmowane są w oparciu o instrukcje o znakach drogowych przy zagłębieniu w gruncie do 80 cm.
W części dolnej słupka powinna być kotwa, która po zabetonowaniu uniemożliwia obracanie lub wyciągnięcie słupka. Na każdym słupku należy zamontować
zaślepkę zapobiegającą gromadzeniu się wody wewnątrz profilu.

2.5.3. Kształtowniki
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            Do zamocowania tarczy znaku do konstrukcji wsporczej stosowane są dwie metody:
-  bezpośrednia i

-  pośrednia.

            Elementem bezpośrednio zamontowanym do słupka konstrukcji wsporczej jest uchwyt mocujący tarczę znaku drogowego. W metodzie bezpośredniej
uchwyt mocujący jest zaczepiony do górnego i dolnego zagięcia obwodowego tarczy znaku. 

            W metodzie pośredniej konieczne jest zamocowanie do tylnej części tarczy znaku profilu montażowego, jednego lub kilku w zależności od wielkości
powierzchni tarczy.  Umożliwia to zaczepienie  uchwytu mocującego do profilu montażowego tarczy znaku. Uchwyty mocujące tarczę znaku do konstrukcji
wsporczej powinny wykazywać odporność tarczy na obrócenie co najmniej 0,29° m-1 – klasa TDT4 oraz odporność na obciążenie skupione 0,3 kN – klasa PL2
[1]. 

2.6. Tarcza znaku

2.6.1. Materiały na tarcze znaków drogowych

Kształty znaków drogowych powinny odpowiadać warunkom podanym w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej – zał. Do nr 220, poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003r  – „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach”.

            Do oznakowania tymczasowego dopuszcza się stosowanie materiałów z tworzyw sztucznych, w tym znaków miękkich zwijanych.

2.6.2. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znaków powinny spełniać także następujące wymagania:

o) 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, 

p) powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć, pofałdowań i otworów montażowych. Dopuszczalna nierówność wynosi 1
mm/m,

q) podwójna  gięta  krawędź  i/lub  przymocowane  do tylnej  powierzchni  profile  montażowe powinny  usztywnić  tarczę  znaku  w taki  sposób,  aby
wymagania podane w tablicy 1 były spełnione a zarazem stanowiły element konstrukcyjny do montażu do konstrukcji wsporczej,

r) 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 zbliżonym do RAL 7037 [26];
badania w zakresie odporności na działanie mgły solnej oraz wody należy wykonywać zgodnie z PN-ISO 7253:2000 [11],

s) odwrotną  stronę  tarczy,  jeżeli  jest  wykorzystywana  do  umieszczenia  znaku  dla jadących  z  przeciwnego  kierunku,  także  należy  zabezpieczyć
powłoką lakierniczą w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7037.

t) Tarcze znaków i tablic o powierzchni > 1 m2 powinny spełniać dodatkowo następujące wymagania:
u) 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. [19] nie mniejszym jednak niż 30 mm, gdy wielkości tego promienia nie wskazano,
v) łączenie  poszczególnych  segmentów  tarczy  (dla  znaków  wielkopowierzchniowych)  wzdłuż  poziomej  lub  pionowej  krawędzi  powinno  być

wykonane w taki sposób, aby nie występowały przesunięcia i prześwity w miejscach ich łączenia.

2.6.3  Tolerancje wymiarowe znaków drogowych

2.6.3.1.  Tolerancje wymiarowe dla grubości blach

Sprawdzenie śrubą mikrometryczną:

-    dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm tolerancja ± 0,14 mm,

-    dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm tolerancja ±0,10 mm.

2.6.3.2. Tolerancje wymiarowe dla grubości powłok malarskich 

Dla powłoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o dopuszczalna tolerancja powinna wynosić od 40 µm do 80 µm. Sprawdzenie wg PN-
EN ISO 2808 [12].

 

2.6.3.3. Tolerancje wymiarowe dla płaskości powierzchni

Odchylenia od płaskości nie mogą wynieść więcej niż 0,5%. Sprawdzenie można wykonać z użyciem poziomnicy i szczelinomierza.

2.6.3.4. Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

-    wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1m2 podane w opisach szczegółowych załącznika nr 1 [19] 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 [19] oraz  wymiary wynikowe dla tablic grupy E
należy powiększyć o 15 mm i wykonać w tolerancji wymiarowej  ± 10 mm.

2.7. Znaki odblaskowe

2.7.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej
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           Wszystkie znaki drogowe pionowe zaprojektowano jako odblaskowe stosując dla nich jednolite materiały zapewniające jednorodność ich czytania przez
uczestników ruchu. W tym celu należy zastosować folie odblaskową I typu, oprócz znaków B-20, D-6 – dla których należy zastosować folię odblaskową II typu. 

Lica tablic drogowskazowych należy również pokryć folią antyroszeniową.

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez naklejenie na tarczę znaku lica wykonanego z samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii
odblaskowej.  Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nie są dopuszczone do
stosowania na drogach publicznych.

            Folia odblaskowa (odbijająca powrotnie) powinna spełniać wymagania określone w niniejszej ST .

            Lico znaku należy wykonać z samoprzylepnej folii odblaskowej  typu 2, o jakości potwierdzonej uzyskanymi certyfikatami dla typu i koloru folii. Do
wykonywania piktogramów i znaków alfanumerycznych na licach znaków wszystkich kategorii dopuszcza się stosowanie folii nieodblaskowej czarnej.

            Widoczność  w dzień i  w nocy znaków drogowych zależy  od właściwości  kolorymetrycznych  i  fotometrycznych  folii  zastosowanej  na lico znaku.
Stosowane są w tym celu folie odblaskowe wykonane w technologii kulkowej i pryzmatycznej oraz nieodblaskowa folia barwy czarnej.

  Folia typu 1 oznacza folię kulkową spełniającą współczynnik luminancji β i współrzędne chromatyczności określone w klasie CR1 lub CR2 oraz
współczynnik odblaskowości w klasie RA1 wg [1]

Folia typu 2 oznacza folię kulkową spełniającą współczynnik luminancji β i współrzędne chromatyczności określone w klasie CR1 lub CR2 oraz
współczynnik odblaskowości w klasie RA2[1].

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIOR  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport znaków do pionowego oznakowania dróg

Zestawy znaków  drogowych  i  poszczególne  ich  części  należy  na  okres  transportu  odpowiednio  zabezpieczyć,  chroniąc  przed  uszkodzeniem
mechanicznym, tak aby nie ulegały przemieszczaniu i w sposób nie uszkodzony dotarły do odbiorcy. Szczególnie starannie należy zabezpieczyć powierzchnie lic
tarcz znaków przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć:

74* lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,
75* wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

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.
5.3. Skrzyżowanie z siecią uzbrojenia podziemnego

Prace  w  pobliżu  istniejących  urządzeń  sieci  uzbrojenia  technicznego  przed  przystąpieniem  do  robót  konieczne  jest  wykonanie  odkrywek
kontrolnych dla dokładnego zlokalizowania przewodów podziemnych znajdujących się w kolizji z wykonywanymi robotami. 

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z urządzeniami i instalacjami  uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzić ręcznie zgodnie z obowiązującymi
normami państwowymi i branżowymi, w obecności przedstawicieli Użytkownika występujących urządzeń. Uzbrojenie podziemne zarówno docelowo jak i na
czas robót należy zabezpieczyć. W przypadku naruszenia lub przerwania istniejących przewodów lub instalacji Wykonawca odpowiada za powstałe szkody i
winien również bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie Inżyniera.

5.4. Demontaż istniejących znaków drogowych

W przypadku demontażu istniejących znaków drogowych prace należy rozpocząć od zdjęcia tablicy znaku. Następnie należy rozebrać fragment
nawierzchni w celu rozkruszenia i usunięcia fundamentów oraz słupka. Znaki wraz z słupkami należy przekazać zarządcy drogi lub podmiotowi wskazanemu
przez zarządcę.

Znaki istniejące, które mają pozostać w tym samym miejcu po zakończeniu prac również będą wymagały  demontażu na czas budowy. Elementy
pozostające po demontażu należy przechowywać w miejscu zabezpieczającym  je przed zniszczeniem, uszkodzeniem. 
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5.5. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków

Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do głębokości wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego
sprzętu. Wymiary wykopu powinny być dostosowane do gabarytów fundamentu lub wskazaniami Inżyniera.

Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania w nich
robót fundamentowych.

5.5.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed  ułożeniem prefabrykatu  należy wyrównać i  zagęścić.  Wolne  przestrzenie  między  ścianami  gruntu  i  prefabrykatem należy
wypełnić materiałem kamiennym, np. klińcem i dokładnie zagęścić ubijakami ręcznymi.

Jeżeli  znak  jest  zlokalizowany  na  poboczu  drogi,  to  górna  powierzchnia  prefabrykatu  powinna  być  równa  z  powierzchnią  pobocza  lub  być
wyniesiona nad tę powierzchnię nie więcej niż 0,03 m.

5.5.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscowości), wykonywane z
betonu „na mokro” lub z betonu zbrojonego należy wykonać zgodnie z PN-S-02205:1998 [24].

Posadowienie  fundamentów  w wykopach  otwartych  bądź  rozpartych  należy  wykonywać  zgodnie  z dokumentacją  projektową,  STWiORB lub
wskazaniami  Inżyniera.  Wykopy należy zabezpieczyć  przed  napływem wód opadowych przez wyprofilowanie  terenu  ze spadkiem umożliwiającym łatwy
odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością  2 cm.

Przy  naruszonej  strukturze  gruntu  rodzimego,  grunt  należy  usunąć  i  miejsce  wypełnić  do  spodu  fundamentu  betonem.  Płaszczyzny  boczne
fundamentów stykające  się  z  gruntem należy zabezpieczyć  izolacją,  np.  emulsją  asfaltową.  Po wykonaniu fundamentu  wykop należy  zasypać  warstwami
grubości 20cm z dokładnym zagęszczeniem gruntu.

5.6. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje  wsporcze  znaków  -  słupki,  słupy,  wysięgniki,  konstrukcje  dla  tablic  wielkowymiarowych,  powinny  być  wykonane  zgodnie  z
dokumentacją i STWiORB.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

76* odchyłka od pionu, nie więcej niż  1 %,
77* odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż  2 cm,

u) odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie więcej niż 5 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].

5.7. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą

Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie lub obrót. Materiał i sposób wykonania 
połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać, przy użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały 
okres użytkowania znaku.Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, zaleca się stosowanie elementów złącznych o 
konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej ich rozłączenie przez osoby niepowołane. Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji 
wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. Znaki pionowe pojedyncze i podwójne należy umieszczać
na pojedynczych słupkach w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe wywrócenie, przestawienie i obrócenie, których rodzaj i kształt należy przed 
zamontowaniem uzgodnić z zarządcą drogi. Słupki zaprojektowano jako stalowe ocynkowane. Znaki pionowe zlokalizowane w przekroju ciągu pieszo-
rowerowego zlokalizować poza nawierzchnią ciągu i zamontować na wysięgniku z zachowaniem skrajni 2,5 m. (znaki C-13/16 oraz C-13a/C-16a zamontować 
na zwykłych słupkach). Szczegółową lokalizację znaków pionowych przedstawiono na rys. nr 01-04.

5.7. Oznakowanie znaku

Każdy wykonany znak drogowy musi mieć naklejoną na rewersie naklejkę zawierającą następujące informacje:
q) numer i datę normy tj. PN-EN 12899-1:2010 [16],
r) klasy istotnych właściwości wyrobu,
s) miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji
t) nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę jeśli nie jest producentem,
u) znak budowlany „B”,
v) numer aprobaty technicznej IBDiM,
w) 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. Oznakowanie docelowe należy wykonać jednorazowo, dla całego przedsięwzięcia. Oddanie drogi do ruchu powinno odbyć się
po całkowitym i jednolitym jej oznakowaniu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

            Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

            Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

m) uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału
znakiem CE lub znakiem budowlanym, krajową deklarację  właściwości  użytkowych, krajową deklarację  zgodności,  krajową ocenę techniczną,
aprobatę techniczną [24] ew. badania materiałów wykonane przez dostawców, itp.)
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n) ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera.
            Wszystkie  dokumenty oraz wyniki  badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji  pod względem spełnienia  wymogów formalnych  oraz
technicznych wynikających z dokumentacji projektowej i ST.

6.3. Badania w czasie wykonywania robót

6.3.1. 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.

6.3.2. Badania materiałów w czasie wykonywania robót

            Wszystkie materiały dostarczone na budowę powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. Szczególnie należy zwrócić
uwagę na rodzaj zastosowanej folii odblaskowej i grubość blachy. 

6.3.3. Kontrola w czasie wykonywania robót

            W czasie wykonywania robót należy sprawdzać:
j) zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary znaków, wysokość zamocowania znaków),
k) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5,
l) prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
m) poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3,
n) poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4,
o) zgodność rodzaju i grubości blachy ze specyfikacją,
p) grubość warstwy cynku na słupkach i blasze stalowej,
q) grubość warstwy lakieru na rewersie tarczy znaku.

6.3.4. Kontrola przed odbiorem końcowym

            Do odbioru końcowego robót należy:
p) sprawdzić zgodność wykonania zlecenia z podpisaną umową i ST,
q) dokonać objazdu nocnego i ocenić odblaskowość wykonanego oznakowania,
r) jeśli są wątpliwości wykonać własnym sprzętem lub zlecić wykonanie badań odblaskowości.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi są:
48* szt. (sztuka), dla znaków drogowych konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,

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,  ST  i wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli  przeprowadzone  badania  i  pomiary  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 ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej

            Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:

-          prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-          wykonanie fundamentów,

-          dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

-          zamocowanie tarcz znaków drogowych,

-          przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

  1. PN-EN 12899-1:2010 Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 1: Znaki stałe
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  2. PN-EN 12767:2008 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych - Wymagania i metody badań

  3. PN-EN 1992-1-1: 2008/NA:2016-11 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków 

  4. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

  5. PN-EN 1993-1-8: 2006/NA:2011 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-8: Projektowanie węzłów

  6. PN-EN 10255+A1:2009 Rury ze stali niskostopowych do spawania i gwintowana – Warunki techniczne dostawy

  7 PN-EN 10346:2009 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły - Warunki techniczne dostawy

  8. PN-EN 485-4:1997

 

Aluminium  i  stopy  aluminium  -  Blachy,  taśmy  i  płyty  -  Tolerancje  kształtu  i  wymiarów  wyrobów
walcowanych na zimno

  9. PN-EN  ISO 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową - Wymaganie i metody
badań 

10. PN-EN 10240:2001 Wewnętrzne  i/lub  zewnętrzne  powłoki  ochronne  rur  stalowych  -  Wymagania  dotyczące  powłok
wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych

11. PN ISO 7253:2000 Wyroby lakierowe – Oznaczenie odporności powłok na działanie mgły solnej

12. PN-EN ISO 2808: 2008+A2:2014-07 Farby i lakiery - Oznaczanie grubości powłoki

13. PN-EN 60598-2-2:2012 Oprawy oświetleniowe – Część 2-2:Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe wbudowane

14. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

15. PN-EN 60598-1: 2015-04 Oprawy oświetleniowe – Część 1: Wymagania ogólne i badania

16. PN-HD 60364-1: 2010 Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia  –  Wymagania  podstawowe,  ustalanie  ogólnych  charakterystyk,
definicje

17. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

18 PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe – Część 5: Słupy oświetleniowe stalowe - Wymagania

10.2  Przepisy związane

19.         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)

20.         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 października 2002 r. w sprawie znaków i symboli drogowych
(Dz. U. nr 170, poz. 1393)

21.         Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

22.         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz.1966),

23.         Pryzmatyczne folie odblaskowe (Microprismatic retro-reflective sheetings), EAD 120001-00-0106, EOTA, 2015

24.         Ustawa o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z późn. zm.)

25.         Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku z 13 kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 542 i 1228)

26.         RAL Control Chart, Niemiecki Instytut Jakości i Oznaczeń RAL „Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.“, www.ralcolor.com 

27.         CIE No. 54 (TC-2.3) Retroreflection - Definition and measurement (Powierzchniowy współczynnik odblasku - definicja i pomiary). Bureau Central,
Paris, 1982

28.         Aktywne Pionowe Znaki Drogowe i Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Zalecenia nr Z/2010-03-024, Zeszyt 80, seria I, IBDiM, 2010

29.         Prawo budowlane  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1332)

30.         Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

31.         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968)
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D–08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  (STWiORB) są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych wraz z wykonaniem ław. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  jest  stosowana  jako  dokument  w zakresie  realizacji  i  odbioru  robót
wymienionych w pkt 1.1. W przypadku wycofania normy i zastąpienia jej nową, wszelkie badania należy wykonywać zgodnie z normą obowiązującą. 

Jeżeli wyrób budowlany posiada certyfikat CE, nie jest konieczne wykonywanie badań, gdyż wszelkie parametry techniczne zostały przedstawione
w certyfikacie.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem i  odbiorem ustawienia  krawężników
betonowych: zwykłych 15x30 cm, najazdowych 15x22 cm

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Krawężnik betonowy – prefabrykat  betonowy, przeznaczony  do oddzielenia  powierzchni  znajdujących się  na tym samym poziomie  lub na różnych
poziomach stosowany: a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej, b) jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z
innymi krawężnikami, c) jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego. 

1.4.2. Wymiar nominalny – wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach
dopuszczalnych odchyłek.

1.4.3.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami  podanymi  w  ST  D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 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 ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Materiały do wykonania robót

2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.

2.2. Stosowane materiały

Przy ustawianiu krawężników na ławach betonowych z oporem, wykonanych z betonu C12/15 wg  można stosować następujące materiały:

v) krawężniki betonowe,
w) piasek do zapraw,
x) cement do zapraw,
y) wodę,
z) materiały do wykonania ławy.

2.3. Krawężniki betonowe

2.3.1. Typy

Przewiduje się zastosowanie następującego typu krawężników betonowych:
U - uliczne,

D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje

Przewiduje się zastosowanie następującego rodzaju krawężników betonowych:
t) zwykłe, 
u) najazdowe,  
v) peronowe.

2.3.3. Gatunki

W zależności od dopuszczalnych wad i uszkodzeń należy stosować krawężniki betonowe gatunku 1 -G1

2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne
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Rys. 1. Wymiarowanie krawężników

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów
powinny być równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości
podanych w tablicy.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych

Rodzaj wad i uszkodzeń
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1

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2

Szczerby i uszkodzenia
krawędzi i naroży

ograniczających powierzchnie górne (ścieralne),   mm
niedopuszczalne

ograniczających pozostałe 
powierzchnie:

- liczba max 2

- długość, mm, max 20

- głębokość, mm, max 6
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W  przypadku  zastosowań  krawężników  betonowych  na  powierzchniach  innych  niż  przewidziano  w  tablicy  1  (np.  przy  nawierzchniach
wewnętrznych, nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec krawężników należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN 1340 [5].

2.4.3. Składowanie

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych
i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp.

Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości
min. 5 cm większej od szerokości krawężnika.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:

o)betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
p)wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 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 PN-EN 197-1 [3].

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Masę  zalewową  należy  pakować  w  bębny  blaszane  lub  beczki.  Transport  powinien  odbywać  się  w  warunkach  zabezpieczających  przed
uszkodzeniem bębnów i beczek.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w 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:

s) roboty przygotowawcze, 
t) wykonanie ławy,
u) ustawienie krawężników,
v) wypełnienie spoin,
w) roboty wykończeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  lub wskazań Inżyniera:

78* ustalić lokalizację robót,
79* ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,
80* usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd.
81* ustalić materiały niezbędne do wykonania robót,
82* określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.
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5.4. Wykonanie ławy

5.4.1. Koryto pod ławę

Wymiary  wykopu,  stanowiącego  koryto  pod  ławę,  powinny  odpowiadać  wymiarom  ławy  w  planie  z  uwzględnieniem
w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.

5.4.2 Ława betonowa
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-EN 197-1[3],  przy  czym należy  stosować  co  50  m szczeliny  dylatacyjne
wypełnione bitumiczną masą zalewową.

5.5. Ustawienie krawężników betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania krawężników

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i odkrycie wynosi w
zależności od lokalizacji 0, 4, lub 12 cm. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem,
tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.5.2. 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.

5.5.3 Wypełnianie spoin

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości  1 cm. Spoiny należy wypełnić  żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową,
przygotowaną w stosunku  1:2.  Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje  się  wyłącznie  do krawężników ustawionych  na ławie
betonowej. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą.

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:

w) odtworzenie elementów czasowo usuniętych, 
x) roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

49* uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew.
badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

50* ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2 (tablicy 1),
51* sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  krawężników  należy  przeprowadzić  na  podstawie  oględzin  elementu  przez  pomiar  i  ocenę  uszkodzeń
występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować właściwości, określone w normach
podanych dla odpowiednich materiałów w pkcie 2.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie ław

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a)   zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m
ławy,

b) wymiary ław.
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Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:

- dla wysokości   10% wysokości projektowanej,

- dla szerokości   10% szerokości projektowanej,

c) równość górnej powierzchni ław.

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną
powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,

d) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać   2 cm na każde 100 m wykonanej ławy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
w) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
x) dopuszczalne  odchylenie  niwelety  górnej  płaszczyzny  krawężnika  od niwelety  projektowanej,  które  wynosi   1  cm na  każde 100 m ustawionego

krawężnika,
y) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym

prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,
z) 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 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w 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 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,

- Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krawężnika obejmuje:

x) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
y) oznakowanie robót,
z) przygotowanie podłoża,
aa) dostarczenie materiałów i sprzętu,
bb) wykonanie koryta pod ławę,
cc) wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
dd) ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin według wymagań dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
ee) przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
ff) odwiezienie sprzętu.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje:

y) roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu
robót podstawowych,
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z) prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót
itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne

10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2012 Cement  --  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące
cementów powszechnego użytku

4. PN-EN 206-1+A1:2016-12 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

5. PN-EN  1340:2004   i  PN-EN
1340:2004/AC

Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań

10. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu

10.3. Inne dokumenty

13. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego,
Warszawa 1987

“DROGTOM OPOLE” 



Przebudowa ulicy Wiejskiej i Wiosennej w Niewodnikach

D–08.03.01 OBRZEŻA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania i Odbiory Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża.  

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  jest  stosowana  jako  dokument  w zakresie  realizacji  i  odbioru  robót
wymienionych w pkt 1.1. W przypadku wycofania normy i zastąpienia jej nową, wszelkie badania należy wykonywać zgodnie z normą obowiązującą. 

Jeżeli wyrób budowlany posiada certyfikat CE, nie jest konieczne wykonywanie badań, gdyż wszelkie parametry techniczne zostały przedstawione
w certyfikacie.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem betonowych oraz granitowych obrzeży o
wymiarach 8x30 cm wzdłuż chodników oraz ścieżek rowerowych.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Obrzeża betonowe - 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 STWiORB D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:

Beton użyty do produkcji obrzeży betonowych powinien charakteryzować się:

gg) nasiąkliwością, poniżej 4,
hh) ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
ii) mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-EN 206-1+A1:2016-12 [2],
jj) klasa betonu min. C20/25 wg PN-EN 206-1+A1:2016-12 [2].
Inne materiały:

1. beton C12/15 do wykonania ław,
2. cement wg PN-EN 197-1 [7],
3. piasek do zapraw wg PN-EN 13139 [3].

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja

Należy stosować:

83* obrzeże wysokie - Ow.
84* gatunek 1 - G1,

2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego
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Tablica 1. Wymiary obrzeży

Rodzaj Wymiary
obrzeży,   cm

obrzeża 1 b h r

Ow

75
100

8
8

30
30

3
3

Rodzaj kamiennych obrzeży chodnikowych uzgodnić z inżynierem kontraktu. 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m

wymiaru Gatunek 1

l  8

b,   h  3

2.4.3. 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

D
o
p
u
s
z
c
z
a
l
n
a
 
w
i
e
l
k
o
ś
ć
 

w
a
d
 
i
 
u
s
z
k
o
d
z
e
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ń

G
a
t
u
n
e
k
 
1

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2

Szczerby

i uszkodzenia

ograniczających powierzchnie górne (ścieralne)
Niedopuszczalne

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe powierzchnie:

liczba, max 2

długość, mm, max 20

głębokość, mm, max 6

2.4.4. Składowanie

Obrzeża  chodnikowe  mogą  być  przechowywane  na  składowiskach  otwartych,  posegregowane  według  rodzajów
i gatunków.

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.

2.4.5. Beton i jego składniki

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-EN 206 [2], klasy C20/25 i C25/30.

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy

Ławę  pod  obrzeża  należy  wykonać  z  betonu  C12/15  zgodnie  z  zaleceniami  STWiORB  D-08.01.01.„Krawężniki  betonowe”  i  z  PN-EN
206+A1:2016-12.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do 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 STWiORB 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 STWiORB D-08.01.02 „Krawężniki kamienne”.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z ST D-02.01.01.

Wymiary  wykopu  powinny  odpowiadać  wymiarom  ławy  w  planie  z  uwzględnieniem  w  szerokości  dna  wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podłoże lub podsypka (ława)

Obrzeże należy posadowić na ławie betonowej z oporem wykonanej na mokro.

5.4. Ustawienie betonowych/granitowych obrzeży chodnikowych

Betonowe  obrzeża  chodnikowe  należy  ustawiać  na  ławie  w  miejscu  i  ze  światłem  (odległością  górnej  powierzchni  obrzeża  od  ciągu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

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 STWiORB 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-EN 991 [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:

52* koryta pod ławę - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
53* ławy z betonu C12/15 - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
54* ustawienia betonowego/granitowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

85* linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
86* niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości obrzeża,
87* 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 STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  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:

88* wykonane koryto,
89* wykonana ława betonowa.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego/granitowego obrzeża chodnikowego obejmuje:
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90* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
91* dostarczenie materiałów,
92* wykonanie koryta,
93* wykonanie ławy betonowej,
94* ustawienie obrzeża,
95* wypełnienie spoin,
96* obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
97* wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy związane Normy

2. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

4. PN-EN 991:1999 Oznaczanie  wymiarów  prefabrykowanych  elementów  zbrojonych  z
autoklawizowanego  betonu  komórkowego  lub  z  betonu  lekkiego
kruszywowego o otwartej strukturze

5. PN-EN 13043:2004 Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i  powierzchniowych  utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

7. PN-EN 197-1:2012 Cement  --  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące
cementów powszechnego użytku
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D–09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni drogowej. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w zakresie realizacji i odbioru robót 
wymienionych w pkt 1.1. W przypadku wycofania normy i zastąpienia jej nową, wszelkie badania należy wykonywać zgodnie z normą obowiązującą. Jeżeli 
wyrób budowlany posiada certyfikat CE, nie jest konieczne wykonywanie badań, gdyż wszelkie parametry techniczne zostały przedstawione w certyfikacie.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zakładaniem i pielęgnacją trawników po wykonanych
robotach drogowych i instalacyjnych oraz wykonanie nasadzeń.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.

1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-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  STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:

kk) ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,
ll) ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona

chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, 
fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających 
utrzymanie wymaganych cech  i wskaźników jakości kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i 
ściekami bytowymi
z osadników, z osiedli mieszkaniowych. Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem 
i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.

2.4. Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony 
procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.Zaleca  się   stosować mieszanki nasion traw 
przeznaczonych  na grunty słabe. Skład mieszanki powinien zostać dobrane w taki sposób, aby jak najszybciej stworzyć zwartą darń, która dzięki 
rozbudowanemu systemowi korzeniowemu jest odporna na suszę, erozję wodną i wietrzną oraz zasolenie. Mieszanka powinna być również wytrzymała na 
wypalanie słoneczne latem. I nadawać się do obsiewu terenów silnie zdewastowanych, takich jak: pobocza dróg, skarpy, nasypy. 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

a) glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,

b) wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,

c) kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
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d) sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki),

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników

Wszystkie tereny docelowo pozostające jako zielone należy kształtować przez nałożenie 10 cm warstwy humusu.

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

aa) teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
bb) przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15-17 cm - jest

to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 cm),
cc) przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 5 cm nad terenem,
dd) teren powinien być wyrównany i splantowany,
ee) ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,
ff) przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić,
gg) siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
hh) okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
ii) na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że ST przewiduje inaczej,
jj) na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, 
kk) przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
ll) po  wysiewie  nasion  ziemia  powinna  być  wałowana  lekkim  wałem  w  celu  ostatecznego  wyrównania  

i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału
gładkiego,

mm) mieszanka nasion trawnikowych powinna być dobrana w sposób zapewniający znaczną wytrzymałość trawnika na warunki atmosferyczne oraz
deptanie.

nn) Tak przygotowany trawnik należy utrzymywać w stanie stale wilgotnym przez okres co najmniej dwóch miesięcy. 

5.2.2. Pielęgnacja trawników

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:
q) pierwsze koszenie dokonać po jej ukorzenieniu jednak nie wcześniej jak po dwóch miesiącach licząc od daty wysiania,
r) strzyc pielęgnacyjnie co najmniej 1 raz w miesiącu od kwietnia do września,
s) ostatnie,  przedzimowe  koszenie  trawników  powinno  być  wykonane  z  1-miesięcznym  wyprzedzeniem  spodziewanego  nastania  mrozów  (dla

warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października),
t) chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i

dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.
u) Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom

zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku:
aa) wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
bb) od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
cc) ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:

1.     oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,

98* określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),
99* pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
100* wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
101* ilości rozrzuconego kompostu,
102* prawidłowego uwałowania terenu,
103* zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
104* gęstości zasiewu nasion,
105* prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
106* okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
107* dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy.

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:

108* prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
109* obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

55* m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników;

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB 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 STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

aa) roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
bb) zakładanie trawników,
cc) pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują. 

“DROGTOM OPOLE” 


	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot STWiORB
	1.2. Zakres stosowania STWiORB
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	1.5.1. Przekazanie terenu budowy
	1.5.2. Dokumentacja projektowa
	1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWIOR
	1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
	1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
	1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
	1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
	1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
	1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
	Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu.
	1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
	1.5.17. Przebudowa urządzeń kolidujących


	2. MATERIAŁY
	2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
	2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
	2.3. Materiały pochodzące z rozbiórek.

	3. sprzęt
	4. transport
	5. wykonanie robót
	6. kontrola jakości robót
	6.1. Program zapewnienia jakości
	6.2. Zasady kontroli jakości robót
	6.3. Pobieranie próbek
	6.4. Badania i pomiary
	6.5. Raporty z badań
	6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu
	6.7. Certyfikaty i deklaracje
	6.8. Dokumenty budowy

	7. obmiar robót
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

	8. odbiór robót
	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
	8.1. Odbiór częściowy
	8.2. Odbiór ostateczny robót
	8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

	8.4. Odbiór pogwarancyjny

	9. podstawa płatności
	9.1. Ustalenia ogólne
	9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-00.00.00
	9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

	10. przepisy związane
	 1. WSTĘP
	 1.2. Zakres stosowania STWiORB
	 1.3. Zakres robót objętych STWiORB
	 1.4. Określenia podstawowe
	 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	 2. MATERIAŁY
	 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	 2.2. Rodzaje materiałów
	 2.3. Wymagania dla rur betonowych i żelbetowych

	 Beton do konstrukcji przepustów betonowych musi spełniać następujące wymagania wg PN-EN 206+A1 [8]
	 2.4. Żelbetowe elementy prefabrykowane
	 2.5. Materiały antykorozyjne
	 2.6. Podbudowa betonowa

	 3. SPRZĘT
	 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	 3.2. Sprzęt do wykonywania przepustów

	 4. TRANSPORT
	 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	 4.2. Transport materiałów

	 5. WYKONANIE ROBÓT
	 5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	 5.2. Roboty przygotowawcze
	 5.3. Roboty ziemne
	 5.4. Umocnienie wlotów i wylotów
	 5.3. Podsypka piaskowa
	 5.7. Wykonanie betonowych elementów prefabrykowanych
	 5.8. Montaż betonowych elementów prefabrykowanych przepustu
	 5.10. Izolacja przepustów

	 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	 6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych
	 6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotów i wylotów i barier
	 6.6. Kontrola wykonania podsypki i podbudowy betonowej
	 6.7. Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych
	 6.8. Kontrola połączenia prefabrykatów
	 6.9. Kontrola izolacji
	 6.10. Kontrola oczyszczenie przepustu

	 7. OBMIAR ROBÓT
	 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	 7.2. Jednostka obmiarowa

	 8. ODBIÓR ROBÓT
	 8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

	 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	 9.2. Cena jednostki obmiarowej

	 10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	 10.1. Normy
	1. WSTĘP
	1.1.Przedmiot STWiORB
	1.2. Zakres stosowania STWiORB
	1.3. Zakres robót objętych STWiORB
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport pni i karpiny

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków
	5.3. Usunięcie drzew i krzaków
	5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1.1. Przedmiot STWiORB
	1.2. Zakres stosowania STWiORB
	1.3. Zakres robót objętych STWiORB
	1.4. Określenia podstawowe
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Materiały do wykonania robót
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport materiałów i sprzętu

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Zasady wykonywania robót
	5.3. Prace przygotowawcze
	5.4. Odtworzenie trasy drogi i punktów wysokościowych
	5.4.2. Odtworzenie osi trasy
	5.4.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
	5.4.6. Wyznaczenie położenia obiektów sieciowych.
	5.5. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi, obiektów i sieci

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Kontrola jakości prac

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	8.2. Sposób odbioru robót

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	10.1. Ogólne specyfikacje techniczne
	10.2. Inne dokumenty
	1.1.Przedmiot STWiORB
	1.2. Zakres stosowania STWiORB
	1.3. Zakres robót objętych STWiORB
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu

	4. TRANSPORT
	4.2. Transport humusu

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Zdjęcie warstwy humusu

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Kontrola usunięcia humusu

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. przepisy związane
	 D. 01.03.04 Zabezpieczenie sieci teletechnicznej
	 1.1. Przedmiot STWIORB
	 1.2. Zakres stosowania STWIORB
	 1.3. Zakres Robót objętych STWIORB
	 3.1. Ogólne wymagania
	 3.2. Sprzęt do wykonania przebudowy linii kablowych i napowietrznych
	 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	 9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	 9.2 Cena jednostki obmiarowej
	 10.1. Normy

	1. Wstęp
	1.1. Przedmiot STWiORB
	1.2. Zakres stosowania STWiORB
	1.3. Zakres robót objętych STWiORB
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. materiały (grunty)
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.3. Zasady wykorzystania gruntów

	3. sprzęt
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do robót ziemnych

	4. transport
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport gruntów

	5. wykonanie robót
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Dokładność wykonania wykopów
	5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych
	5.4. Odwodnienie wykopów

	6. kontrola jakości robót
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
	6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
	6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

	7. obmiar robót
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Obmiar robót ziemnych

	8. odbiór robót
	9. podstawa płatności
	10. przepisy związane
	10.1. Normy
	10.2. Inne dokumenty
	 1. WSTĘP
	 1.1. Przedmiot STWiORB

	 1.3. Zakres robót objętych STWiORB
	 1.4. Określenia podstawowe
	 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	 2. materiały (grunty)
	 3. sprzęt
	 4. transport
	 5. wykonanie robót
	 5.1. Zasady prowadzenia robót
	 5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu
	 5.3. Ruch budowlany

	 6. kontrola jakości robót
	 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	 6.2. Kontrola wykonania wykopów

	 7. obmiar robót
	 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	 7.2. Jednostka obmiarowa

	 8. odbiór robót
	 9. podstawa płatności
	 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	 9.2. Cena jednostki obmiarowej

	 10. przepisy związane
	 1. WSTĘP
	 1.1. Przedmiot STWiORB
	 1.2. Zakres stosowania STWiORB

	 1.3. Zakres robót objętych STWiORB
	 1.4. Określenia podstawowe
	 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	 2. materiały (grunty)
	 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	 2.2. Grunty i materiały do nasypów

	 3. sprzęt
	 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

	 4. transport
	 5. wykonanie robót
	 5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	 5.2. Ukop i dokop
	 5.3. Wykonanie nasypów

	 6. kontrola jakości robót
	 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	 6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu
	 6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów
	 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	 7.2. Jednostka obmiarowa

	 8. odbiór robót
	 9. podstawa płatności
	 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	 9.2. Cena jednostki obmiarowej

	 10. przepisy związane
	 1. WSTĘP
	 1.1. Przedmiot STWiORB
	 1.2. Zakres stosowania STWiORB
	 1.3. Zakres robót objętych STWiORB
	 1.4. Określenia podstawowe
	 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	 2. materiały
	 3. sprzęt
	 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	 3.2. Sprzęt do wykonania robót

	 4. transport
	 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

	 5. wykonanie robót
	 5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	 5.2. Warunki przystąpienia do robót
	 5.3. Wykonanie koryta
	 5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
	 5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

	 6. kontrola jakości robót
	 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	 6.2. Badania w czasie robót
	 6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)

	 7. obmiar robót
	 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	 7.2. Jednostka obmiarowa

	 8. odbiór robót
	 9. podstawa płatności
	 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	 9.2. Cena jednostki obmiarowej

	 10. przepisy związane
	 Normy
	 D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw . Wymagania ogólne
	 Przedmiot SST
	 Zakres stosowania SST
	 Zakres robót objętych SST
	 Ogólne wymagania dotyczące robót

	 materiały
	 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	 Rodzaje materiałów.
	 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

	 wykonanie robót
	 Ogólne zasady wykonania robót
	 Przygotowanie podłoża
	 Wytwarzanie mieszanki kruszywa
	 Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
	 Utrzymanie podbudowy
	 Ogólne zasady kontroli jakości robót
	 Badania w czasie robót

	 OBMIAR ROBÓT
	 Ogólne zasady obmiaru robót
	 1. WSTĘP
	 1.1. Przedmiot STWiORB
	 1.2. Zakres stosowania STWiORB
	 1.3. Zakres robót objętych STWiORB
	 1.4. Określenia podstawowe
	 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	 2. Materiały
	 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	 2.2. Materiały do wykonania robót

	 3. Sprzęt
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	 3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

	 4. Transport
	 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	 4.2. Transport materiałów

	 5. Wykonanie robót
	 5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	 5.2. Zasady wykonywania robót
	 5.3. Roboty przygotowawcze
	 5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwiązanego
	 5.5. Wbudowanie mieszanki kruszywa
	 5.6. Zagęszczanie mieszanki kruszywa

	 6. Kontrola jakości robót
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
	6.3. Kontrola w czasie robót

	 7. Obmiar robót
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	 8. Odbiór robót
	 9. Podstawa płatności
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej
	 9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

	 10. Przepisy związane
	 10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (STWiORB)
	 10.2. Normy
	 10.3. Inne dokumenty
	 1.1. Przedmiot STWiORB
	 1.2. Zakres stosowania STWiORB
	 1.3. Zakres robót objętych STWiORB
	 1.4. Określenia podstawowe
	 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	 2. materiały
	 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	 2.2. Rodzaje materiałów

	 3. sprzęt
	 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

	 4. transport
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport materiałów

	5. wykonanie robót
	 5.1. Warunki przystąpienia do robót
	5.2. Przygotowanie podłoża
	5.3. Utrzymanie podbudowy
	 5.5. Pielęgnacja warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi
	 5.6. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania robót

	 6. kontrola jakości robót
	 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
	 6.3. Badania w czasie robót
	 6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych podbudowy stabilizowanego spoiwami
	 6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

	 7. OBMIAR ROBÓT
	 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	 7.2. Jednostka obmiarowa

	 8. ODBIÓR ROBÓT
	 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	 9.2. Cena jednostki obmiarowej

	 10. przepisy związane
	 10.1. Normy

	 PN-EN 196-3:2016-12
	 10.2. Inne dokumenty

	e) Wstęp
	 1.1. Przedmiot SST
	 1.2. Zakres stosowania SST
	 1.3. Zakres robót objętych SST
	 1.4. Określenia podstawowe
	 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	 2. Materiały
	 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	 2.2. Lepiszcza asfaltowe
	 2.3. Kruszywo
	 2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi
	 2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji
	 2.7. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej
	 2.8. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej
	 2.9. Właściwości mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej

	 3. Sprzęt
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	 3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

	 4. Transport
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	 4.2. Transport materiałów

	 5. Wykonanie robót
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	 5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
	 5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
	 5.4. Przygotowanie podłoża
	 5.5. Połączenie międzywarstwowe
	 5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
	 5.7. Połączenia technologiczne
	 5.8. Krawędzie
	 5.9. Wykończenie warstwy ścieralnej

	 6. Kontrola jakości robót
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
	6.3. Badania w czasie robót
	 6.4. Badania Wykonawcy

	 7. Obmiar robót
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	 8. Odbiór robót
	 9. Podstawa płatności
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej
	 9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

	 10. Przepisy związane
	 10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)
	 10.2. Normy
	 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Ocena organoleptyczna
	 10.3. Wymagania techniczne i katalogi
	 10.4. Inne dokumenty

	 1. Wstęp
	 1.1. Przedmiot SST
	 1.2. Zakres stosowania SST
	 1.3. Zakres robót objętych OST
	 1.4. Określenia podstawowe
	 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	 2. Materiały
	 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	 2.2. Materiały stosowane do betonu asfaltowego do warstwy wyrównawczej i wiążącej
	 2.3. Lepiszcza asfaltowe
	 2.4. Kruszywo
	 2.5. Środek adhezyjny
	 2.6. Granulat asfaltowy
	 2.7. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi
	 2.8. Materiały do złączenia warstw konstrukcji
	 2.9. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej
	 2.10. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej
	 2.11. Właściwości mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania betonu asfaltowego do warstwy wiążącej i wyrównawczej

	 3. Sprzęt
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	 3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

	 4. Transport
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	 4.2. Transport materiałów

	 5. Wykonanie robót
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	 5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
	 5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
	 5.4. Przygotowanie podłoża
	 5.5. Połączenie międzywarstwowe
	 5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
	 5.7. Połączenia technologiczne
	 5.8. Krawędzie

	 6. Kontrola jakości robót
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
	6.3. Badania w czasie robót
	 6.4. Badania Wykonawcy

	 7. Obmiar robót
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	 8. Odbiór robót
	 9. Podstawa płatności
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej
	 9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

	 10. Przepisy związane
	 10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)
	 10.2. Normy
	 Prüfung von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen (Badanie taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych)
	 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Ocena organoleptyczna
	 10.3. Wymagania techniczne
	 10.4. Inne dokumenty

	 1. Wstęp
	 1.1. Przedmiot STWiORB
	 1.2. Zakres stosowania STWiORB
	 1.3. Zakres robót objętych STWiORB
	 1.4. Określenia podstawowe
	 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	 2. materiały
	 3. sprzęt
	 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	 3.2. Sprzęt do frezowania
	 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	 4.2. Transport sfrezowanego materiału
	 5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	 5.2. Wykonanie frezowania
	 5.3. Frezowanie warstwy ścieralnej przed ułożeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych
	 5.4. Frezowanie przy robotach rozbiórkowych nawierzchni

	 6. kontrola jakości robót
	 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

	 7. obmiar robót
	 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	 7.2. Jednostka obmiarowa

	 8. odbiór robót
	 9. podstawa płatności
	 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
	 9.2. Cena jednostki obmiarowej

	 10. przepisy związane
	 1. WSTĘP
	 1.1. Przedmiot STWiORB
	 1.2. Zakres stosowania STWiORB
	 1.3. Zakres robót objętych STWiORB
	 1.4. Określenia podstawowe
	 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	 2. MATERIAŁY
	 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	 2.2. Betonowa kostka brukowa
	 2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
	 2.4. Krawężniki, obrzeża
	 2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej

	 3. SPRZĘT
	 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	 3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni

	 4. TRANSPORT
	 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	 4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni
	 5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	 5.2. Podłoże i koryto
	 5.3. Konstrukcja nawierzchni
	 5.5. Obramowanie nawierzchni
	 5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
	 5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

	 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
	 6.3. Badania w czasie robót

	 7. OBMIAR ROBÓT
	 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	 7.2. Jednostka obmiarowa

	 8. ODBIÓR ROBÓT
	 8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej
	 9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

	 10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	 10.1. Normy
	 10.2. STWiORB

	 1. WSTĘP
	 1.1. Przedmiot STWiORB
	 1.2. Zakres stosowania STWiORB
	 1.3. Zakres robót objętych STWiORB
	 1.4. Określenia podstawowe
	 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	 2. materiały
	 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	 2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów
	 2.3. Wymagania wobec materiałów do poziomego oznakowania dróg
	 2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

	 3. sprzęt
	 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	 3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego

	4. transport
	 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	 4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg

	5. wykonanie robót
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Warunki atmosferyczne
	5.3. Jednorodność nawierzchni znakowanej
	 5.4. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania
	 5.5. Usunięcie istniejącego oznakowania poziomego
	 5.6. Oznakowanie pomocnicze - przedznakowanie (trasowanie)
	5.7. Wykonanie oznakowania drogi

	6. kontrola jakości robót
	Ogólne zasady kontroli jakości robót
	 Badania wykonania oznakowania poziomego

	7. Obmiar robót
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. odbiór robót
	Ogólne zasady odbioru robót
	Odbiór ostateczny
	8.4. Odbiór pogwarancyjny

	9. podstawa płatności
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	 10. przepisy związane
	 10.1. Normy
	 10.2. Przepisy związane i inne dokumenty

	 1. WSTĘP
	 1.1. Przedmiot STWiORB
	 1.2. Zakres stosowania STWiORB
	 1.3. Zakres robót objętych STWiORB

	 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. materiały
	 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	 2.2. Materiały stosowane do fundamentów znaków
	 2.5. Konstrukcje wsporcze
	 2.6. Tarcza znaku
	 2.7. Znaki odblaskowe

	 3. sprzęt
	 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

	4. transport
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport znaków do pionowego oznakowania dróg

	5. wykonanie robót
	5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
	5.2. Roboty przygotowawcze
	 5.4. Demontaż istniejących znaków drogowych
	5.5. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków
	5.6. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
	5.7. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą
	 5.7. Oznakowanie znaku

	 6. kontrola jakości robót
	 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
	 6.3. Badania w czasie wykonywania robót

	 7. OBMIAR ROBÓT
	 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	 7.2. Jednostka obmiarowa

	 8. Odbiór robót
	 8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	 9.2. Cena jednostki obmiarowej

	 10. Przepisy związane
	 10.1. Normy

	 1. WSTĘP
	 1.1. Przedmiot STWiORB
	 1.2. Zakres stosowania STWiORB
	 1.3. Zakres robót objętych STWiORB
	 1.4. Określenia podstawowe
	 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	 2. MATERIAŁY
	 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	 2.2. Materiały do wykonania robót

	 3. SPRZĘT
	 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	 3.2. Sprzęt do wykonania robót

	 4. TRANSPORT
	 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	 4.2. Transport krawężników
	 4.3. Transport pozostałych materiałów

	 5. wykonanie robót
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	 5.2. Zasady wykonywania robót
	 5.3. Roboty przygotowawcze
	 5.4. Wykonanie ławy
	 5.5. Ustawienie krawężników betonowych
	 5.6. Roboty wykończeniowe

	 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
	 6.3. Badania w czasie robót

	 7. OBMIAR ROBÓT
	 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	 7.2. Jednostka obmiarowa

	 8. ODBIÓR ROBÓT
	 8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

	 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	 9.2. Cena jednostki obmiarowej
	 9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

	 10. przepisy związane
	 10.1. Specyfikacje techniczne (ST)
	 10.2. Normy
	 10.3. Inne dokumenty

	 1. WSTĘP
	 1.1. Przedmiot STWiORB
	 1.2. Zakres stosowania STWiORB
	 1.3. Zakres robót objętych STWiORB
	 1.4. Określenia podstawowe
	 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	 2. MATERIAŁY
	 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	 2.2. Stosowane materiały
	 2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja
	 2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne
	 2.5. Materiały na ławę i do zaprawy

	 3. sprzęt
	 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	 3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży

	 4. transport
	 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	 4.2. Transport obrzeży betonowych
	 4.3. Transport pozostałych materiałów
	 5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	 5.2. Wykonanie koryta
	 5.3. Podłoże lub podsypka (ława)
	 5.4. Ustawienie betonowych/granitowych obrzeży chodnikowych
	 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
	 6.3. Badania w czasie robót

	 7. obmiar robót
	 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	 7.2. Jednostka obmiarowa

	 8. ODBIÓR ROBÓT
	 8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

	 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	 9.2. Cena jednostki obmiarowej
	 1. WSTĘP
	 1.1. Przedmiot STWiORB
	 1.3. Zakres robót objętych STWiORB
	 1.4. Określenia podstawowe
	 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	 2. MATERIAŁY
	 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	 2.2. Ziemia urodzajna
	 2.3. Ziemia kompostowa
	 2.4. Nasiona traw

	 3. SPRZĘT
	 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	 3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej

	 4. TRANSPORT
	 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

	 5. WYKONANIE ROBÓT
	 5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
	 5.2. Trawniki

	 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	 6.2. Trawniki

	 7. OBMIAR ROBÓT
	 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	 7.2. Jednostka obmiarowa

	 8. ODBIÓR ROBÓT
	 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	 9.2. Cena jednostki obmiarowej


	 10. przepisy związane

