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D M – 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45000000 - 7

1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych
zwi zanych z przebudow  drogi gminnej nr 107318 O w m. Trzebina Gmina Lubrza

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót obj tych ni ej wymienio-
nymi specyfikacjami technicznymi:

D M - 00.00.00. Wymagania ogólne
D – 01.00.00. Roboty przygotowawcze

D – 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych
D – 01.01.01 Usuni cie drzew i krzaków
D – 01.02.04 Rozbiórki elementów ulic

D - 02.00.00 Roboty ziemne
D - 02.00.00 Roboty ziemne. Wymagania ogólne
D - 02.01.01 Wykonanie wykopów

D – 03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego
D – 03.02.00 Roboty ziemne przy wykonaniu wykopów liniowych pod ruroci gi w gruntach kategorii I ÷

IV
D – 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
D - 03.02.01a Regulacje urz dze  na sieciach

D - 04.00.00. Podbudowy
D - 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a
D - 04.02.02 Warstwa mrozoochronna
D - 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D - 04.04.02. Podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie
D - 04.06.02 Podbudowa z chudego betonu
D - 04.08.01 Wyrównanie podbudowy mieszank  mineralno bitumiczn  z betonu asfaltowego

D - 05.00.00. Nawierzchnie
D – 05.01.00 Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne
D – 05.01.02 Nawierzchnia gruntowa ulepszona
D – 05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej
D – 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D - 05.03.11 Recykling frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

D – 07.00.00. Urz dzenia bezpiecze stwa ruchu
D – 07.01.01 Oznakowanie poziome
D – 07.02.01 Oznakowanie pionowe
D – 07.05.01 Bariery ochronne stalowe
D – 07.07.01 O wietlenie uliczne

D - 08.00.00. Elementy dróg
D - 08.01.01b Ustawienie kraw ników betonowych
D – 08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej
D - 08.03.01 Betonowe obrze a chodnikowe
D - 08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram
M – 11.01.01 Wykopy pod fundamenty
M – 12.01.01 Zbrojenie betonu stal  klasy A – I
M – 13.01.01a Beton podpór B 30
M – 19.01.02 Bariery ochronne na obiektach mostowych
M – 21.01.01 Rozbiórka elementów betonowych, elbetowych i murowanych
M – 21.01.03 Rozbiórka balustrady

1.4. Okre lenia podstawowe
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yte w ST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku nast puj co:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b cy budynkiem, stanowi cy ca  techniczno-u ytkow  (droga) albo
jego cz  stanowi  odr bny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, w ze ).
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (monta owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obs uguj cych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni cia po jego zako czeniu.
Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz ci  organu wydaj cego, wydany zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych, s cy do notowania
zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, prze-
kazywania polece  i innej korespondencji technicznej pomi dzy Inspektorem nadzoru, Wykonawc  i projektantem.
Jezdnia - cz  korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania robotami i do wyst powania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dziel -
cymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po czenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i skarpami rowów.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u enia w nim konstrukcji nawierzchni.
Ksi ka obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, s cy do wpisy-
wania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze , szkiców i ew. dodatkowych za czników.
Wpisy w ksi ce obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do prze-
prowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci materia ów oraz robót.
Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj  projektow  i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Nawierzchnia - warstwa lub zespó  warstw s cych do przejmowania i rozk adania obci  od ruchu na pod e
gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu.
Warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio oddzia ywaniu ruchu i czynników atmosferycz-
nych.
Warstwa wi ca - warstwa znajduj ca si  mi dzy warstw cieraln  a podbudow , zapewniaj ca lepsze roz enie
napr  w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow .
Warstwa wyrównawcza - warstwa s ca do wyrównania nierówno ci podbudowy lub profilu istniej cej nawierzchni.
Podbudowa - dolna cz  nawierzchni s ca do przenoszenia obci  od ruchu na pod e. Podbudowa mo e sk a-
da  si  z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
Podbudowa zasadnicza - górna cz  podbudowy spe niaj ca funkcje no ne w konstrukcji nawierzchni. Mo e ona sk a-
da  si  z jednej lub dwóch warstw.
Podbudowa pomocnicza - dolna cz  podbudowy spe niaj ca, obok funkcji no nych, funkcje zabezpieczenia na-
wierzchni przed dzia aniem wody, mrozu i przenikaniem cz stek pod a. Mo e zawiera  warstw  mrozoochronn ,
ods czaj  lub odcinaj .
Warstwa mrozoochronna - warstwa, której g ównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dzia ania mro-
zu.
Warstwa odcinaj ca - warstwa stosowana w celu uniemo liwienia przenikania cz stek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni le cej powy ej.
Warstwa ods czaj ca - warstwa s ca do odprowadzenia wody przedostaj cej si  do nawierzchni.
Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego przekroju w osi drogi.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publiczne-
go na okres budowy.
Odpowiednia (bliska) zgodno  - zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je li przedzia
tolerancji nie zosta  okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.
Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwi zanych z
ni  urz dze  oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo e równie  obejmowa  teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urz dze  chroni cych ludzi i rodowisko przed uci liwo ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Pobocze - cz  korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urz dze  organizacji i
bezpiecze stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, s ca jednocze nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
Pod e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni  do g boko ci przemarzania.
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Pod e ulepszone nawierzchni - górna warstwa pod a, le ca bezpo rednio pod nawierzchni , ulepszona
w celu umo liwienia przej cia ruchu budowlanego i w ciwego wykonania nawierzchni.
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pi-
semnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji projektowej.
Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego po czenia drogowego lub ca kowita moderniza-
cja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju pod nym) istniej cego po czenia.
Przeszkoda naturalna - element rodowiska naturalnego, stanowi cy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyk ad dolina, bagno, rzeka, szlak w drówek dzikich zwierz t itp.
Przeszkoda sztuczna - dzie o ludzkie, stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyk ad droga,
kolej, ruroci g, kana , ci g pieszy lub rowerowy itp.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cz  dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj , charakterysty-

 i wymiary obiektu b cego przedmiotem robót.
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiarem) w kolejno ci technologicznej ich wykonania.
Teren budowy - teren udost pniony przez Zamawiaj cego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione
w kontrakcie jako tworz ce cz  terenu budowy.
Zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn  ca  konstrukcyjn  lub technolo-
giczn , zdoln  do samodzielnego pe nienia funkcji techniczno-u ytkowych. Zadanie mo e polega  na wykonywaniu
robót zwi zanych z budow , modernizacj / przebudow , utrzymaniem oraz ochron  budowli drogowej lub jej elemen-
tu.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót, bezpiecze stwo wszelkich czynno ci na terenie budowy,
metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach kontraktowych przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych
trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegó-
owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj  projektow :

- Zamawiaj cego; wykaz pozycji, które stanowi  przetargow  dokumentacj  projektow  oraz projektow
dokumentacj  wykonawcz  (techniczn ) i zostan  przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawieraj cy spis dokumentacji projektowej, któr  Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowi  cz  umowy, a wymagania okre lone w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte by y w ca ej dokumentacji.
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich wa no ci wymieniona
w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który podejmie decyzj  o wprowadzeniu odpowiednich zmian i popra-
wek.
W przypadku rozbie no ci, wymiary podane na pi mie s  wa niejsze od wymiarów okre lonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacj  projektow  i ST.
Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w ST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s
odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz  wykazywa
zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u toleran-
cji.
W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow  lub ST i wp ynie to na
niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”)
Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej cych obiektów (jezdnie, cie -
ki rowerowe, ci gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urz dzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpo-
wiednim zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie
trwania budowy. W zale no ci od potrzeb i post pu robót projekt organizacji ruchu powinien by  na bie co aktualizo-
wany przez Wykonawc . Ka da zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga ka dora-
zowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa  wszystkie tymczasowe urz dzenia
zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y, itp., zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojaz-
dów i pieszych.
Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne
ze wzgl dów bezpiecze stwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b  akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony
z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, których tre  b dzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne b  utrzymywane
przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  kontrakto-

.
Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a  do zako cze-
nia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym: ogrodzenia,
por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, wygody
spo eczno ci i innych.
W miejscach przylegaj cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyra nie oznakuje teren budowy, w
sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj cych przy realizacji robót, Wykonaw-
ca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony z Inspekto-
rem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez Inspektora nadzoru, tablic informa-
cyjnych, których tre  b dzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne b  utrzymywane przez
Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  kontrakto-

.

1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowi-
ska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie:

utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych
ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób
lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj cych z nadmiernego ha asu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.

Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na:
Lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
mo liwo ci  powstania po aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa , wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprz t przeciwpo arowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojaz-
dach.
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Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem
osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia.
Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od dopuszczalne-
go, okre lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b  mia y aprobat  techniczn  wydan  przez uprawnion  jednostk ,
jednoznacznie okre laj  brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na rodowisko.
Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich szkodliwo  zanika (np.
materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga  technologicznych wbudowania. Je eli
wymagaj  tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od w ciwych
organów administracji pa stwowej.
Je eli Wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u ycie spowodowa o
jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy.

1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak ruroci gi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze  potwierdzenie informacji dostar-
czonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabez-
pieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla wszelkiego rodzaju robót, które
maj  by  wykonane w zakresie prze enia instalacji i urz dze  podziemnych na terenie budowy i powiadomi  Inspek-
tora nadzoru i w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wy-
konawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa
dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie
spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.
Je eli teren budowy przylega do terenów z zabudow  mieszkaniow , Wykonawca b dzie realizowa  roboty w sposób
powoduj cy minimalne niedogodno ci dla mieszka ców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w s siedztwie budowy, spowodowane jego dzia alno ci .
Inspektor nadzoru b dzie na bie co informowany o wszystkich umowach zawartych pomi dzy Wykonawc  a w ci-
cielami nieruchomo ci i dotycz cych korzystania z w asno ci i dróg wewn trznych. Jednak e, ani Inspektora  nadzoru
ani Zamawiaj cy nie b dzie ingerowa  w takie porozumienia, o ile nie b  one sprzeczne z postanowieniami zawarty-
mi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obci  osi pojazdów
Wykonawca b dzie stosowa  si  do ustawowych ogranicze  nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie
materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezb dne zezwolenia i uzgodnienia od

ciwych w adz co do przewozu nietypowych wagowo adunków (ponadnormatywnych) i o ka dym takim przewozie
dzie powiadamia  Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru mo e poleci , aby pojazdy nie spe niaj ce tych warunków

zosta y usuni te z terenu budowy. Pojazdy powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o
uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i Wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich robót w
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy.
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach niebezpiecz-
nych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni
odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap a-
cie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b dzie odpowiada  za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od daty rozpo-
cz cia do daty wydania potwierdzenia zako czenia robót przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by  prowadzone w taki
sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy by y w zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu odbioru
ostatecznego.
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Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocz
roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie si  do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie zarz dzenia wydane przez w adze centralne i miejscowe oraz inne prze-
pisy, regulaminy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z wykonywanymi robotami i b dzie w pe ni od-
powiedzialny za przestrzeganie tych postanowie  podczas prowadzenia robót.
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich wyma-
ga  prawnych odno nie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprz tu, materia ów
lub urz dze  u ytych lub zwi zanych z wykonywaniem robót i w sposób ci y b dzie informowa  Inspektora nadzoru
o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty post powania,
obci enia i wydatki wynik e z lub zwi zane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyj tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora nadzoru.

1.5.13. Równowa no  norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powo ane s  konkretne normy i przepisy, które spe nia  maj  materia y,
sprz t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b  obowi zywa  postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powo anych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przy-
padku gdy powo ane normy i przepisy s  pa stwowe lub odnosz  si  do konkretnego kraju lub regionu, mog  by  rów-
nie  stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj ce równy lub wy szy poziom wykonania ni  powo ane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Ró nice pomi dzy
powo anymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz  by  dok adnie opisane przez Wykonawc  i przed o-
one Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto ciowe, budowle oraz inne pozosta ci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b  uwa ane za w asno  Zamawiaj cego. Wykonawca zobowi zany
jest powiadomi  Inspektora nadzoru i post powa  zgodnie z jego poleceniami. Je eli w wyniku tych polece  Wyko-
nawca poniesie koszty i/lub wyst pi  opó nienia  robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiaj cym i Wy-
konawc  ustali wyd enie czasu wykonania robót i/lub wysoko  kwoty, o któr  nale y zwi kszy  cen  kontraktow .

1.6. Zaplecze Zamawiaj cego (o ile warunki kontraktu przewiduj  realizacj )

Wykonawca zobowi zany jest zabezpieczy  Zamawiaj cemu, pomieszczenia biurowe, sprz t, transport oraz inne urz -
dzenia towarzysz ce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D - 00.00.01 „Zaplecze Zamawiaj cego”.

2. MATERIA Y

Zgodnie z Ustaw  z dnia 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrób budowlany nadaje si  do stosowania przy
wykonywaniu robót budowlanych, je eli jest:
- oznakowany CE, co oznacza, e dokonano oceny jego zgodno z norm  zharmonizowan  albo europejsk  aprobat

techniczn  b  krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za zgodne z wymaganiami podstawowymi, albo

- umieszczony w okre lonym przez Komisj  Europejsk  wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpiecze stwa, dla których producent wyda  deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budow-
lanej, albo

- oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór okre la za cznik Nr 1 do niniejszej ustawy

2.1. ród a uzyskania materia ów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów przeznaczonych do
robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegó owe informacje dotycz ce proponowa-
nego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia ów jak równie  odpowiednie wiadectwa bada
laboratoryjnych oraz próbki materia ów.
Zatwierdzenie partii materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie materia y z danego ród a
uzyskaj  zatwierdzenie.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu wykazania, e materia y uzyskane z dopuszczonego ród a
w sposób ci y spe niaj  wymagania ST w czasie realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów ze róde
miejscowych w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  Inspektorowi nadzo-
ru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ród a.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji, uwzgl dniaj c aktualne decyzje o eks-
ploatacji, organów administracji pa stwowej i samorz dowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów pochodz cych ze
róde  miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytu u wydobycia materia ów, dzier awy i inne jakie oka  si  potrzebne w
zwi zku  z dostarczeniem materia ów do robót.
Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materia ów miejscowych b  for-
mowane w ha dy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga  umowy lub
wskaza  Inspektora nadzoru.
Wykonawca nie b dzie prowadzi adnych wykopów w obr bie terenu budowy poza tymi, które zosta y wyszczegól-
nione w dokumentach umowy, chyba, e uzyska na to pisemn  zgod  Inspektora nadzoru.
Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym obszarze.

2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom

Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy  i z one w miej-
scu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Je li Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materia ów do
innych robót, ni  te dla których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie odpowiednio przewarto ciowany
(skorygowany) przez Inspektora nadzoru.
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na w a-
sne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem, usuni ciem  i niezap aceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materia ów

Je li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania rodzaju materia u
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed u yciem tego materia u, albo w okresie d szym, je li b dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie bada  wyma-
ganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sk adowanie materia ów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one u yte do robót, by y zabezpie-
czone przed zanieczyszczeniami, zachowa y swoj  jako  i w ciwo ci i by y dost pne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.
Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc  i zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru.

2.6. Inspekcja wytwórni materia ów

Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodno ci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materia ów mog  by  pobierane w celu sprawdzenia ich w ci-
wo ci. Wyniki tych kontroli b  stanowi  podstaw  do akceptacji okre lonej partii materia ów pod wzgl dem jako ci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru b dzie przeprowadza  inspekcj  wytwórni, musz  by  spe nione nast puj ce wa-
runki:
Inspektor nadzoru b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia ów w czasie
przeprowadzania inspekcji,
Inspektor nadzoru b dzie mia  wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie odbywa si  produkcja
materia ów przeznaczonych do realizacji robót,
Je eli produkcja odbywa si  w miejscu nie nale cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora nadzoru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bada  w tych miejscach.

3. SPRZ T
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Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy
i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustale  w wymienionych wy ej dokumentach, sprz t
powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno  sprz tu powinny gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i go-
towo ci do pracy. Powinien by  zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru  kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytko-
wania i bada  okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca b dzie konserwowa  sprz t jak równie  naprawia  lub wymienia  sprz t niesprawny.
Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robo-
tach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem
sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy, zostan  przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na
jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Liczba rodków transportu powinna zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umow .
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w odnie-
sieniu do dopuszczalnych nacisków na o  i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie spe niaj ce tych
warunków mog  by  dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytko-
wanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jako  zastosowanych
materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , wymaganiami ST, PZJ, projektem
organizacji robót opracowanym przez Wykonawc  oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich elementów
robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie przez
Inspektora nadzoru.

dy pope nione przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan , usuni te przez Wykonawc  na w asny
koszt, z wyj tkiem, kiedy dany b d oka e si  skutkiem b du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi-
mie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od od-
powiedzialno ci za ich dok adno .
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte na wyma-
ganiach okre lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a tak e w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce
przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki
wp ywaj ce na rozwa an  kwesti .
Polecenia Inspektora nadzoru powinny by  wykonywane przez Wykonawc  w czasie okre lonym przez Inspektora
nadzoru, pod gro  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jako ci

Wykonawca jest zobowi zany opracowa  i przedstawi  do akceptacji Inspektora nadzoru program zapewnienia jako ci.
W programie zapewnienia jako ci Wykonawca powinien okre li , zamierzony sposób wykonywania robót, mo liwo ci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantuj cy wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , ST
oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako ci powinien zawiera :
a.  cz  ogóln  opisuj :
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organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
sposób zapewnienia bhp.,
 wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów robót,
system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót,
wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub laboratorium, któremu
Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ),
sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów steruj -
cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i
form  przekazywania tych informacji Inspektor nadzoruowi / Kierownikowi projektu;

b. cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót:
wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w mecha-
nizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu,
sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urz -
dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych
elementów robót,
sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót

Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  za on  jako  robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni odpowiedni sys-
tem kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania
próbek i bada  materia ów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru mo e za da  od Wykonawcy przeprowadzenia bada  w
celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy.
Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj  stwierdze-
nie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby za-
pewni  wykonanie robót zgodnie z umow .
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy posia-
daj  wa  legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych procedury
bada .
Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz -
cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli nie-
doci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , Inspektor nadzoru natychmiast wstrzy-
ma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laborato-
rium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów.
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, e
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada .
Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki
dostarczone przez Wykonawc  do bada  wykonywanych przez Inspektora nadzoru b  odpowiednio opisane i ozna-
kowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz

tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w a-
snej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciw-
nym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obej-
muj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepto-
wane przez Inspektora nadzoru.
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i termi-
nie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akcepta-
cji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie pó niej
jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.
Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materia ów w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materia ów powinien udzieli  mu niezb dnej pomocy.
Inspektor nadzoru, dokonuj c weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , poprzez mi dzy
innymi swoje badania, b dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników w a-
snych bada  kontrolnych jak i wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc .
Inspektor nadzoru / Kierownik projektu powinien pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wy-
konawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor nad-
zoru oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  projektow  i
ST. Mo e równie  zleci , sam lub poprzez Wykonawc , przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada  nieza-
le nemu laboratorium. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek
poniesione zostan  przez Wykonawc .

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj :
certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi okre lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów technicznych, deklaracj
zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie

 obj te certyfikacj  okre lon  w pkt 1i które spe niaj  wymogi ST.
W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez ST, ka da partia dostarczona do robót b -
dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemys owe musz  posiada  ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynika-
mi bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada  b  dostarczone przez Wykonawc  Inspektor nadzo-
ruowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1.Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za prowa-
dzenie dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w po-
rz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika
i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:

dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,
dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
dat  uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,
terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych odbiorów robót,
wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lubwymaganiom
szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, da-
ne dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z podaniem, kto je
przeprowadza ,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza ,
inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania si .
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub
zaj ciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak
stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót.

2. Ksi ka obmiarów

Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w sposób ci y w jednostkach przyj tych w kosztorysie i wpisuje do
ksi ki obmiarów.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów,
recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapew-
nienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie Inspek-
tora nadzoru.

4. Pozosta e dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nast puj ce dokumenty:
pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego,
protoko y przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protoko y odbioru robót,
protoko y z narad i ustale ,
korespondencj  na budowie.

5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzia-
nej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl du na yczenie
Zamawiaj cego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj  projektow  i ST, w jed-
nostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg instrukcji In-
spektora nadzoru na pi mie.
Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na rzecz Wyko-
nawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc  i Inspektora nadzoru.
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7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów

ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmierzone poziomo wzd  linii osio-
wej.
Je li ST w ciwe dla danych robót nie wymagaj  tego inaczej, obj to ci b  wyliczone w m3 jako d ugo  pomno ona
przez redni przekrój.
Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj  bada
atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania
robót.

7.4. Wagi i zasady wa enia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom ST B dzie utrzymy-
wa  to wyposa enie zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak e w przypadku
wyst powania d szej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób zrozumia y i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksi ki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog  by  do czone w formie oddzielnego za cznika do ksi -
ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale no ci od ustale  odpowiednich ST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru:
odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
odbiorowi cz ciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych robót, które
w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiado-
mieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od
daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet
wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow ,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ciowy
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Odbiór  cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i war-
to ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do
dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora nadzoru i Wy-
konawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, wyni-
ków bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów robót zani-
kaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w warstwie cieralnej
lub robotach wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacz-
nie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i ST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  wy-
konywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó  odbioru ostatecznego robót sporz -
dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a sporz dzona w trakcie
realizacji umowy, szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub
zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),
wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z ST i ew. PZJ,
opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów za czonych do dokumentów
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej, energetycznej, ga-
zowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w cicielom urz dze ,
geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu, kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej
pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez Wyko-
nawc  w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i
badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa :
robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami, warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, maga-
zynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosz-
tami, koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D - 00.00.00

Koszt dostosowania si  do wymaga  warunków umowy i wymaga  ogólnych zawartych w D - 00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okre lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgod-
nie  wynikaj cych z post pu robót, ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bez-
piecze stwa ruchu, op aty/dzier awy terenu,
przygotowanie terenu, konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  i
drena u, tymczasow  przebudow  urz dze  obcych. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obej-
muje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, poziomych, barier i wiate ,
utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pó niejszymi zmianami).
Zarz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, monta u

i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pó niejszymi zmianami).
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D – 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 451000000 - 8

D – 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO CIOWYCH

1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych
zwi zanych z przebudow  drogi gminnej nr 107318 O w m. Trzebina Gmina Lubrza

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wszystkimi czynno ciami
umo liwiaj cymi i maj cymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej:

Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych

W zakres robót pomiarowych, zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko ciowych wchodz :
a. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko ciowego punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko-

ciowych,
b. uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c. wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych (reperów roboczych),
d. wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e. zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób u a-

twiaj cy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okre lenia podstawowe

Punkty g ówne trasy - punkty za amania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz tkowy i ko cowy punkt trasy.

Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami poda-
nymi w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

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

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia ów

Do utrwalenia punktów g ównych trasy nale y stosowa  pale drewniane z gwo dziem lub pr tem stalowym, s upki
betonowe albo rury metalowe o d ugo ci oko o 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granic  robót ziemnych, w s siedztwie punktów za amania trasy, powinny mie
rednic  od 0,15 do 0,20 m i d ugo  od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozosta ych punktów nale y stosowa  paliki drewniane rednicy od 0,05 do 0,08 m i d ugo ci oko o 0,30
m, a dla punktów utrwalanych w istniej cej nawierzchni bolce stalowe rednicy 5 mm i d ugo ci od 0,04 do 0,05 m.

wiadki” powinny mie  d ugo  oko o 0,50 m i przekrój prostok tny.
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3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko ciowych nale y stosowa  nast puj cy sprz t:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- aty,
- ta my stalowe, szpilki.

Sprz t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysoko ciowych powinien gwarantowa  uzyskanie
wymaganej dok adno ci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport sprz tu i materia ów

Sprz t i materia y do odtworzenia trasy mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by  wykonane zgodnie z obowi zuj cymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przej  od Zamawiaj cego dane zawieraj ce lokalizacj
i wspó rz dne punktów g ównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materia y dostarczone przez Zamawiaj cego, Wykonawca powinien przeprowadzi  obliczenia
i pomiary geodezyjne niezb dne do szczegó owego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny by  wykonane przez osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa  Inspektora nadzoru o wszelkich b dach wykrytych w wytyczeniu
punktów g ównych trasy i (lub) reperów roboczych. B dy te powinny by  usuni te na koszt Zamawiaj cego.
Wykonawca powinien sprawdzi  czy rz dne terenu okre lone w dokumentacji projektowej s  zgodne z rzeczywistymi
rz dnymi terenu. Je eli Wykonawca stwierdzi, e rzeczywiste rz dne terenu istotnie ró ni  si  od rz dnych okre lonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi  o tym Inspektora nadzoru. Ukszta towanie terenu w takim rejo-
nie nie powinno by  zmieniane przed podj ciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikaj ce z ró nic rz dnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rz dnych rzeczywistych,
akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostan  wykonane na koszt Zamawiaj cego. Zaniechanie powiadomienia In-
spektora nadzoruoznacza, e roboty dodatkowe w takim przypadku obci  Wykonawc .
Wszystkie roboty, które bazuj  na pomiarach Wykonawcy, nie mog  by  rozpocz te przed zaakceptowaniem wyników
pomiarów przez Inspektora nadzoru.
Punkty wierzcho kowe, punkty g ówne trasy i punkty po rednie osi trasy musz  by  zaopatrzone w oznaczenia okre la-

ce w sposób wyra ny i jednoznaczny charakterystyk  i po enie tych punktów. Forma i wzór tych oznacze  powinny
by  zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze  w czasie trwania robót.
Je eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiaj cego zostan  zniszczone przez Wykonawc wiadomie lub wsku-
tek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan  one odtworzone na koszt
Wykonawcy.
Wszystkie pozosta e prace pomiarowe konieczne dla prawid owej realizacji robót nale  do obowi zków Wykonawcy.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych

Punkty wierzcho kowe trasy i inne punkty g ówne powinny by  zastabilizowane w sposób trwa y, przy u yciu pali
drewnianych lub s upków betonowych, a tak e dowi zane do punktów pomocniczych, po onych poza granic  robót
ziemnych. Maksymalna odleg  pomi dzy punktami g ównymi na odcinkach prostych nie mo e przekracza  500 m.
Zamawiaj cy powinien za  robocze punkty wysoko ciowe (repery robocze) wzd  osi trasy drogowej,
a tak e przy ka dym obiekcie Inspektor nadzoruskim.
Maksymalna odleg  mi dzy reperami roboczymi wzd  trasy drogowej w terenie p askim powinna wynosi  500
metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna by  odpowiednio zmniejszona, zale nie od jego konfiguracji.
Repery robocze nale y za  poza granicami robót zwi zanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzy-
sz cych. Jako repery robocze mo na wykorzysta  punkty sta e na stabilnych, istniej cych budowlach wzd  trasy
drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze nale y za  w postaci s upków betonowych lub grubych kszta -
towników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczaj cy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadzo-
ru.
Rz dne reperów roboczych nale y okre la  z tak  dok adno ci , aby redni b d niwelacji po wyrównaniu by  mniejszy
od 4 mm/km, stosuj c niwelacj  podwójn  w nawi zaniu do reperów pa stwowych.
Repery robocze powinny by  wyposa one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj ce wyra ne i jednoznaczne okre lenie
nazwy reperu i jego rz dnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nale y wykona  w oparciu o dokumentacj  projektow  oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiaj cego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pa stwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre lonej w do-
kumentacji projektowej.

 trasy powinna by  wyznaczona w punktach g ównych i w punktach po rednich w odleg ci zale nej od charaktery-
styki terenu i ukszta towania trasy, lecz nie rzadziej, ni  co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie mo e by  wi k-
sze ni  3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozosta ych dróg. Rz dne niwelety punktów osi trasy nale-
y wyznaczy  z dok adno ci  do 1 cm w stosunku do rz dnych niwelety okre lonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nale y u  materia ów wymienionych w pkt 2.2.
Usuni cie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zast pi je odpowiednimi palami po
obu stronach osi, umieszczonych poza granic  robót.

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw dzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu
(okre lenie granicy robót), zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz w miejscach wymagaj cych uzupe nienia dla po-
prawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Do wyznaczania kraw dzi nasypów i wykopów nale y stosowa  dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nale y
stosowa  w przypadku nasypów o wysoko ci przekraczaj cej 1 metr oraz wykopów g bszych ni  1 metr. Odleg
mi dzy palikami lub wiechami nale y dostosowa  do ukszta towania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleg  ta
co najmniej powinna odpowiada  odst powi kolejnych przekrojów poprzecznych.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo liwia  wykonanie nasypów i wykopów o kszta cie zgodnym z do-
kumentacj  projektow .

5.6. Wyznaczenie po enia obiektów mostowych

Dla ka dego z obiektów mostowych nale y wyznaczy  jego po enie w terenie poprzez:
a. wytyczenie osi obiektu,
b. wytyczenie punktów okre laj cych usytuowanie (kontur) obiektu

W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawiera  opis odpowiedniej osnowy realizacyj-
nej do wytyczenia tych obiektów.
Po enie obiektu w planie nale y okre li  z dok adno ci  okre lon  w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako ci prac pomiarowych
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Kontrol  jako ci prac pomiarowych zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko ciowych nale y prowadzi
wed ug ogólnych zasad okre lonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robót zwi zanych z wyznaczeniem obiektów jest cz ci  obmiaru robót mostowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

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

8.2. Sposób odbioru robót

Odbiór robót zwi zanych z odtworzeniem trasy w terenie nast puje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geo-
dezyjnych lub protokó u z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedk ada Inspektor nadzoruowi.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych,
- uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych,
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
- zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie u atwiaj ce odszu-

kanie i ewentualne odtworzenie.
atno  robót zwi zanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest uj ta w koszcie robót mostowych.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obs uga inwestycji, G ówny Urz d Geodezji i Kartografii, Warszawa

1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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D.01.02.0l USUNI CIE DRZEW 1 KRZAKÓW  KOD CPV 451000000 - 8

1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych
zwi zanych z przebudow  drogi gminnej nr 107318 O w m. Trzebina Gmina Lubrza

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z usuni ciem drzew i krza-
ków i obejmuj :

- usuni cie i karczowanie drzew pojedynczych,

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.
Drzewo - ro lina wieloletnia du ych rozmiarów o wyra nie wykszta conym pniu, który w pewnej wysoko ci od 1,50 m

nad ziemi  rozga zia si  w koron .
Krzew (krzak) - ro lina wieloletnia nie tworz ca wyra nego pnia, ani korony, lecz rozga ziaj ca si  na wiele równo-

rz dnych p dów, rosn cych poni ej 1,50 m od ziemi..

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST.D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 5.

2. MATERIA Y

Materia y (grunty) do zasypywania do ów po wykarczowaniu zgodnie z wymaganiami BN-72/8932-01

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 3.

3.2. Sprz t stosowany do usuni cia drzew i krzaków

Do wykonania robót nale y stosowa :
- pi y mechaniczne,
- spycharki,
- równiarki,
- karczowniki,
- urz dzenia do zmielenia ga zi, li ci, krzaków.
 inny sprz t zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne”.

4.2. Transport usuni tych drzew i krzaków

Pnie ci tych drzew mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.W czasie trwania transportu Wykonawca
powinien zabezpieczy adunki przed mo liwo ci  przesuwania si  oraz dostosowa  rozmiary adunku (przewo onych
pni) do wymaga  przepisów ruchu drogowego.
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Pnie ci tych drzew nale y przewie  na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru na odleg  do 2 km Transport
trocin z rozdrobnienia ga zi powinien si  odbywa  samochodami zaopatrzonymi w plandeki.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.D.00.00.00,,Wymagania ogólne" pkt. 5.

5.2. Usuni cie drzew

Drzewa znajduj ce si  w pasie robót ziemnych i przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usuni cia, nale y ci  i
wykarczowa  przed rozpocz ciem robót z dok adnym usuni ciem korzeni. Wykonawca uzyska zgod  Inspektora nad-
zoru na wycink  drzew.
Pnie (d yce) ci tych drzew oraz ga zie grubsze ni  10 cm nale y za adowa  na rodki transportowe i przewie  na
miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru, na odleg  2 km ga zie drzew, li cie i krzaki powinny by  zmielone na
miejscu w przystosowanych do tego urz dzeniach, a materia  po zmieleniu nale y z  na ha dach do wykorzystania
przy sadzeniu drzew.
Wykarczowane pnie drzew i korzenie b  transportowane na sk adowisko odpadów, zaproponowane przez Wykonaw-

 i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wycinka drzew mo e by  prowadzona wy cznie poza okresem l gowym.
Wykonawca powinien prowadzi  wycink  drzew w taki sposób, aby nie uszkodzi  innych drzew nie przeznaczonych
do usuni cia.
Poza miejscami wykopów do y po wykarczowanych pniach powinny by  wype nione gruntem przydatnym do budowy
nasypów i zag szczone zgodnie z wymaganiami wg BN-72/8932-01.
do y po wykarczowanych pniach w obr bie wykopów nale y tymczasowo zabezpieczy  przed gromadzeniem si  w
nich wody, a w przypadku zawilgocenia przed zasypaniem powinny by  osuszone.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST.D.00.00.00. "Wymagania ogólne".

6.2. Kontrola prawid owo ci usuni cia drzew i krzaków

Sprawdzenie jako ci robót polega na sprawdzeniu ich zgodno ci z:
- Dokumentacj  Projektow  w zakresie kompletno ci usuni cia drzew i krzaków,
- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, aby w miejscach nasypów do y po wykarczowaniu

by y wype nione gruntem odpowiadaj cym wymaganiom BN- 72/8932-01 i zag szczone zgodnie z wymaga-
niami BN-7218932-O1.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

 Jednostk  obmiarow  jest:
1 szt. ci tego drzewa o okre lonej rednicy,

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Nie wyst puj .
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9. PODSTAWY P ATNO CI

aci si  za:
1 sztuk ci tego drzewa
Cena 1 szt. ci tego drzewa o okre lonej rednicy, obejmuje:

- ci cie drzewa, obci cie ga zi,
- transport pnia (d ycy) i ga zi o rednicy 3 S - 45 cm na odleg  do 2 km na miejsce
- wskazane przez Inspektora nadzoru,
- zmielenie ga zi i li ci ci tych drzew, z enie materia u na tymczasowym sk adowisku (do pó niejszego

ycia przy sadzeniu drzew),
- karczowanie pni ci tych drzew i korzeni z transportem na sk adowisko odpadów cznie

z wszystkimi innymi materia ami po wycince i karczowaniu,
- zasypanie do ów po wykarczowaniu wraz z zag szczeniem,
- uporz dkowanie terenu po wykonanych robotach.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.



Przebudowa drogi gminnej Ne 107318 O w miejscowo ci Trzebina gmina Lubrza

Edkom Edward Król ul. Ptasia 6, 45-139 Opole, tel. 501 32597624

D.01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG KOD CPV 451000000 - 8

1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych
zwi zanych z przebudow  drogi gminnej nr 107318 O w m. Trzebina Gmina Lubrza

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z rozbiórk :
- warstw nawierzchni,
- kraw ników, obrze y i oporników,
- cieków,
- chodników,
- ogrodze ,
- barier i por czy,
- znaków drogowych,
- przepustów: betonowych, elbetowych, kamiennych, ceglanych itp.

1.4. Okre lenia podstawowe

Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

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

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.

2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce przepustów mog  by  wykonane z drewna lub rur stalowych w posta-
ci:

- rusztowa  koz owych, wysoko ci od 1,0 do 1,5 m, sk adaj cych si  z le ni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nóg z
kraw dziaków (np. 7,6 x 7,6 cm), st  (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,

- rusztowa  drabinowych, sk adaj cych si  z drabin (np. d ugo ci 6 m, szeroko ci 52 cm), usztywnionych st -
eniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na których szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) uk ada si  pomosty z desek,

- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych rednicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek oko o
1,2 x 1,5 m lub p askich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych rednicy 108 mm i k towników 45 x 45
x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek oko o 1,1 x 1,5 m,

- rusztowa  z rur stalowych rednicy od 33,5 do 76,1 mm po czonych cznikami w ramownice i kratownice.
Rusztowanie nale y wykona  z materia ów odpowiadaj cych nast puj cym normom drewno i tarcica wg PN-D-95017
[1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru,

- gwo dzie wg BN-87/5028-12 [8],
- rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru,
- towniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru.
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3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do rozbiórki

Do wykonania robót zwi zanych z rozbiórk  elementów dróg, ogrodze  i przepustów mo e by  wykorzystany sprz t
podany poni ej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:

- spycharki,
- adowarki,
- urawie samochodowe,
- samochody ci arowe,
- zrywarki,
- oty pneumatyczne,
- pi y mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia ów z rozbiórki

Materia  z rozbiórki mo na przewozi  dowolnym rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodze  i przepustów obejmuj  usuni cie z terenu budowy wszystkich elemen-
tów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacj  projektow , ST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.
Je li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inspektor nadzoru
mo e poleci  Wykonawcy sporz dzenie takiej dokumentacji, w której zostanie okre lony przewidziany odzysk materia-
ów.

Roboty rozbiórkowe mo na wykonywa  mechanicznie lub r cznie w sposób okre lony w ST lub przez Inspektora nad-
zoru.
W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nale y spe ni  warunki okre lone w
ST D - 05.03.11 „Recykling”.
W przypadku robót rozbiórkowych przepustu nale y dokona :

- odkopania przepustu,
- ew. ustawienia przeno nych rusztowa  przy przepustach wy szych od oko o 2 m,
- rozbicia elementów, których nie przewiduje si  odzyska , w sposób r czny lub mechaniczny z ew. przeci -

ciem pr tów zbrojeniowych i ich odgi ciem,
- demonta u prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, ramowych) z

uprzednim oczyszczeniem spoin i cz ciowym usuni ciu aw, wzgl dnie ostro nego rozebrania konstrukcji
kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy za eniu ponownego ich wykorzystania,

- oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego u ycia (z zaprawy, kawa ków betonu,
izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mo liwe do powtórnego wykorzystania powinny by  usuwane bez powodowania zb dnych uszko-
dze . O ile uzyskane elementy nie staj  si  w asno ci  Wykonawcy, powinien on przewie  je na miejsce okre lone w
ST lub wskazane przez Inspektora nadzoru.
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Elementy i materia y, które zgodnie z ST staj  si  w asno ci  Wykonawcy, powinny by  usuni te z terenu budowy.
Do y (wykopy) powsta e po rozbiórce elementów dróg, ogrodze  i przepustów znajduj ce si  w miejscach, gdzie zgod-
nie z dokumentacj  projektow  b  wykonane wykopy drogowe, powinny by  tymczasowo zabezpieczone. W szcze-
gólno ci nale y zapobiec gromadzeniu si  w nich wody opadowej.
Do y w miejscach, gdzie nie przewiduje si  wykonania wykopów drogowych nale y wype ni , warstwami, odpowied-
nim gruntem do poziomu otaczaj cego terenu i zag ci  zgodnie z wymaganiami okre lonymi w ST D - 02.00.00 „Ro-
boty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako ci robót rozbiórkowych

Kontrola jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Zag szczenie gruntu wype niaj cego ewentualne do y po usuni tych elementach nawierzchni, ogrodze  i przepustów
powinno spe nia  odpowiednie wymagania okre lone w ST D - 02.00.00 „Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  robót zwi zanych z rozbiórk  elementów dróg i ogrodze  jest:
- dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),
- dla kraw nika, opornika, obrze a, cieków prefabrykowanych, ogrodze , barier i por czy - m (metr),
- dla znaków drogowych - szt. (sztuka),
- dla przepustów i ich elementów

a. betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sze cienny),
b. prefabrykowanych betonowych, elbetowych - m (metr).

8. ODBIÓR ROBÓT

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

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:
a. dla rozbiórki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materia u uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej u ycia, z u eniem na pobo-

czu,
- za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki,
- wyrównanie pod a i uporz dkowanie terenu rozbiórki;

b. dla rozbiórki kraw ników, obrze y i oporników:
- odkopanie kraw ników, obrze y i oporników wraz z wyj ciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. aw,
- za adunek i wywiezienie materia u z rozbiórki,
- wyrównanie pod a i uporz dkowanie terenu rozbiórki;
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c. dla rozbiórki cieku:
- ods oni cie cieku,
- czne wyj cie elementów ciekowych wraz z oczyszczeniem,
- ew. przesortowanie materia u uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego u ycia, z u eniem na

poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- uzupe nienie i wyrównanie pod a,
- za adunek i wywóz materia ów z rozbiórki,
- uporz dkowanie terenu rozbiórki;

d. dla rozbiórki chodników:
- czne wyj cie p yt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materia ów chodnikowych,
- ew. przesortowanie materia u uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego u ycia, z u eniem na po-

boczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki,
- wyrównanie pod a i uporz dkowanie terenu rozbiórki;

e. dla rozbiórki ogrodze :
- demonta  elementów ogrodzenia,
- odkopanie i wydobycie s upków wraz z fundamentem,
- zasypanie do ów po s upkach z zag szczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- ew. przesortowanie materia u uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego u ycia, z u eniem w sto-

sy na poboczu,
- za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki,
- uporz dkowanie terenu rozbiórki;

f. dla rozbiórki barier i por czy:
- demonta  elementów bariery lub por czy,
- odkopanie i wydobycie s upków wraz z fundamentem,
- zasypanie do ów po s upkach wraz z zag szczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki,
- uporz dkowanie terenu rozbiórki;

g. dla rozbiórki znaków drogowych:
- demonta  tablic znaków drogowych ze s upków,
- odkopanie i wydobycie s upków,
- zasypanie do ów po s upkach wraz z zag szczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki,
- uporz dkowanie terenu rozbiórki;

h. dla rozbiórki przepustu:
- odkopanie przepustu, fundamentów, aw, umocnie  itp.,
- ew. ustawienie rusztowa  i ich pó niejsze rozebranie,
- rozebranie elementów przepustu,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materia ów,
- za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki,
- zasypanie do ów (wykopów) gruntem z zag szczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- uporz dkowanie terenu rozbiórki.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica li ciasta ogólnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ci gnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. K towniki równoramienne
7. PN-H-93402 towniki nierównoramienne stalowe walcowane na gor co
8. BN-87/5028-12 Gwo dzie budowlane. Gwo dzie z trzpieniem g adkim, okr ym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu.
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D. 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE  KOD CPV 451000000 - 8

1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych
zwi zanych z przebudow  drogi gminnej nr 107318 O w m. Trzebina Gmina Lubrza

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub moderni-
zacji dróg i obejmuj :

a. wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I ÷ V),
b. wykonanie wykopów w gruntach skalistych (kat. VI ÷ X),
c. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
d. budow  nasypów drogowych.

1.4. Okre lenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemys owych, spe nia-
ca warunki stateczno ci i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i skarpami rowów.

Wysoko  nasypu lub g boko  wykopu - ró nica rz dnej terenu i rz dnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

Nasyp niski - nasyp, którego wysoko  jest mniejsza ni  1 m.

Nasyp redni - nasyp, którego wysoko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Nasyp wysoki - nasyp, którego wysoko  przekracza 3 m.

Wykop p ytki - wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1 m.

Wykop redni - wykop, którego g boko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop g boki - wykop, którego g boko  przekracza 3 m.

Bagno - grunt organiczny nasycony wod , o ma ej no no ci, charakteryzuj cy si  znacznym i d ugotrwa ym osiada-
niem pod obci eniem.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sp kany o nieprzesuni tych blokach, którego próbki nie wykazuj  zmian obj -
to ci ani nie rozpadaj  si  pod dzia aniem wody destylowanej; maj  wytrzyma  na ciskanie Rc ponad 0,2 MPa;
wymaga u ycia rodków wybuchowych albo narz dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po one w obr bie pasa robót drogowych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po one poza pasem robót drogowych.

Odk ad - miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów,
a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac zwi zanych z tras  drogow .

Wska nik zag szczenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg wzoru:

ds

d
sI

gdzie:
d - g sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu, (Mg/m3),
ds - maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, okre lona

w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], s ca do oceny zag szczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z norm  BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3).
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1.4.16. Wska nik ró noziarnisto ci - wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów niespoistych, okre lona wg
wzoru:

10

60

d
dU

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

Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami poda-
nymi w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

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

2. MATERIA Y (GRUNTY)

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.

2.2. Podzia  gruntów

Podstaw  podzia u gruntów i innych materia ów na kategorie pod wzgl dem trudno ci ich odspajania podaje tablica 1.
W wymienionej tablicy okre lono przeci tne warto ci g sto ci obj to ciowej gruntów i materia ów w stanie naturalnym
oraz wspó czynników spulchnienia.
Podzia  gruntów pod wzgl dem wysadzinowo ci podaje tablica 2.
Podzia  gruntów pod wzgl dem przydatno ci do budowy nasypów podano w ST D - 02.03.01, pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by  przez Wykonawc  wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mog  by  wywiezione poza teren budowy tylko wówczas,
gdy stanowi  nadmiar obj to ci robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Je eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b c nadmiarem obj to ci robót ziemnych, zosta y
za zgod  Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawc  poza teren budowy z przeznaczeniem innym ni  budowa
nasypów lub wykonanie prac obj tych kontraktem, Wykonawca jest zobowi zany do dostarczenia równowa nej obj to-
ci gruntów przydatnych ze róde  w asnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materia y nieprzydatne do budowy nasypów, okre lone w ST D - 02.03.01, pkt 2.4, powinny by  wywiezione
przez Wykonawc  na odk ad. Zapewnienie terenów na odk ad nale y do obowi zków Zamawiaj cego, o ile nie okre-
lono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru mo e nakaza  pozostawienie na terenie budowy gruntów, których

czasowa nieprzydatno  wynika jedynie z powodu zamarzni cia lub nadmiernej wilgotno ci.

Tablica 1. Podzia  gruntów i innych materia ów na kategorie wg [8]

Ka-
te-
go-
ria

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materia u

sto  obj to cio-
wa w stanie natural-

nym
kN/m3

Przeci tne spulchnienie po
odspojeniu w % od pier-

wotnej obj to ci1)

1
Piasek suchy bez spoiwa
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa
Torf bez korzeni
Popio y lotne niezle e

15,7
11,8
9,8

11,8

od 5 do 15
od 5 do 15
od 20 do 30
od 5 do 15

2

Piasek wilgotny
Piasek gliniasty, py  i lessy wilgotne, twardoplastyczne i pla-
styczne
Gleba uprawna z darnin  lub korzeniami grubo ci do 30 mm
Torf z korzeniami grubo ci do 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, t uczniem
lub odpadkami drewna

wir bez spoiwa lub ma ospoisty

16,7
17,7
12,7
10,8

16,7
16,7

od 15 do 25
od 15 do 25
od 15 do 25
od 20 do 30

od 15 do 25
od 15 do 25

Piasek gliniasty, py  i lessy ma owilgotne, pó zwarte 18,6 od 20 do 30
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Gleba uprawna z korzeniami grubo ci ponad 30 mm
Torf z korzeniami grubo ci ponad 30 mm
Nasyp zle y z piasku gliniastego, py u i lessu z gruzem,

uczniem lub odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do
40 mm

13,7
13,7

18,6

17,7

od 20 do 30
od 20 do 30

od 20 do 30

od 20 do 30
Glina, glina ci ka i i y wilgotne, twardoplastyczne i pla-
styczne, bez g azów
Mady i namu y gliniaste rzeczne

Popio y lotne zle e

19,6
17,7
19,6
17,7
19,6

od 20 do 30
od 20 do 30

od 20 do 30

4

Less suchy zwarty
Nasyp zle y z gliny lub i u z gruzem, t uczniem i odpadka-
mi drewna lub g azami o masie do 25 kg, stanowi cymi do
10% obj to ci gruntu
Glina, glina ci ka i i y ma owilgotne, pó zwarte i zwarte
Glina zwa owa z g azami do 50 kg stanowi cymi do 10%
obj to ci gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg

upek mi kki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z

azami o masie do 10 kg

18,6

19,6
20,6

20,6
16,7
19,6

19,6

od 25 do 35

od 25 do 35
od 25 do 35

od 25 do 35
od 25 do 35
od 25 do 35

od 25 do 35

5

el hutniczy niezwietrza y

Glina zwa owa z g azami do 50 kg stanowi cymi 10 30%
obj to ci gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane
lub w blokach ponad 50 kg
Margle mi kkie lub rednio twarde s abo sp kane

Opoka kredowa mi kka lub zbita

14,7
19,6

20,6
17,7

17,7
16,7
22,6
16,7
22,6

od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45

od 30 do 45

od 30 do 45
Tablica 1. cd. Podzia  gruntów i innych materia ów na kategorie

giel kamienny i brunatny
y przewarstwione upkiem

upek twardy, lecz rozsypliwy
Zlepie ce s abo scementowane
Gips
Tuf wulkaniczny, cz ciowo sypki

41,8
14,7
19,6
19,6
20,6
21,6
15,7

od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45

6

upek twardy
upek mikowy i piaszczysty niesp kany

Margiel twardy
Wapie  marglisty
Piaskowiec o spoiwie ilastym
Zlepie ce otoczaków g ównie ska   osadowych
Anhydryt
Tuf wulkaniczny zbity

26,5
22,6
23,5
22,6
21,6
21,6
24,5
18,6

od 30 do 45
od 45 do 50
od 30 do 45
od 45 do 50
od 30 do 50
od 30 do 45
od 45 do 50
od 45 do 50

7

upek piaszczysto-wapnisty
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy
Zlepie ce z otoczaków g ównie ska  osadowych o spoiwie
krzemionkowym
Wapie  niezwietrza y
Magnezyt
Granit i gnejs silnie zwietrza e

23,5
23,5

23,5
23,5
28,4
23,5

od 45 do 50
od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

8

upek plastyczny twardy niesp kany
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym
Wapie  twardy niezwietrza y
Marmur i wapie  krystaliczny
Dolomit niezbyt twardy

24,5
24,5
24,5
25,5
24,5

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

9

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym
Zlepie ce z otoczaków ska  g ównie krystalicznych o spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym
Dolomit bardzo twardy
Granit gruboziarnisty niezwietrza y
Sjenit gruboziarnisty
Serpentyn
Wapie  bardzo twardy
Gnejs

25,5

25,5
25,5
25,5
25,5
24,5
24,5
25,5,

od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

Granit rednio i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
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Sjenit rednioziarnisty
Gnejs twardy
Porfir
Trachit, liparyt, i ska y pokruszone
Granitognejs
Wapie  krzemienisty i rogowy bardzo twardy
Andezyt, bazalt, rogowiec w awicach
Gabro
Gabrodiabaz i kwarcyt
Bazalt

26,5
25,5
26,5
24,5
26,5
25,5
27,4
26,5
26,5
27,4
25,5
27,4

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

 1)  Mniejsze warto ci stosowa  przy obliczaniu ilo ci materia ów na warstwy nasypów przed ich zag szczeniem, wi k-
sze warto ci przy obliczaniu obj to ci i ilo ci rodków przewozowych.

Tablica 2. Podzia  gruntów pod wzgl dem wysadzinowo ci wg PN-S-02205 [4]

Lp. Wyszczegól-
nienie

Jed- Grupy gruntów

ciwo ci nostki Niewysadzinowe tpliwe Wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu rumosz nieglinia-

sty
wir

pospó ka
piasek gruby
piasek redni
piasek drobny

el nierozpado-
wy

piasek pylasty
zwietrzelina
gliniasta
rumosz gliniasty
wir gliniasty

pospó ka glinia-
sta

ma o wysadzinowe
glina piasz-    czysta zwi a, glina
zwi a, glina pylasta zwi a

, i  piaszczys-ty, i  pylasty
bardzo wysadzinowe

piasek gliniasty
py , py  piasz-czysty
glina piasz-  czysta, glina, glina
pylasta

 warwowy
2 Zawarto

cz stek
 0,075 mm
 0,02   mm

%
 15
 3

od 15 do 30
od 3 do 10

 30
 10

3 Kapilarno
bierna Hkb m  1,0  1,0  1,0

4 Wska nik pia-
skowy WP  35 od 25 do 35  25

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2 Sprz t do robót ziemnych

Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania
z nast puj cego sprz tu do:

- odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, m oty pneumatyczne, zrywarki, koparki, adowar-
ki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urz dzenia do hy-
dromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta moci gi itp.),
- sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, p yty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2. Transport gruntów

Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by  dostosowany do kategorii gruntu (materia u), jego
obj to ci, technologii odspajania i za adunku oraz od odleg ci transportu. Wydajno rodków transportowych po-
winna by  ponadto dostosowana do wydajno ci sprz tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materia u).
Zwi kszenie odleg ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by  podstaw  roszcze  Wykonawcy, doty-
cz cych dodatkowej zap aty za transport, o ile zwi kszone odleg ci nie zosta y wcze niej zaakceptowane na pi mie
przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Dok adno  wykonania wykopów i nasypów

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by  wi ksze ni  10 cm.
Ró nica w stosunku do projektowanych rz dnych robót ziemnych nie mo e przekracza  + 1 cm i -3 cm.
Szeroko  korpusu nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  10 cm, a kraw dzie korony drogi
nie powinny mie  wyra nych za ama  w planie.
Pochylenie skarp nie powinno ró ni  si  od projektowanego o wi cej ni  10% jego warto ci wyra onej tangensem k ta.
Maksymalna g boko  nierówno ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza  10 cm przy pomiarze at  3-
metrow , albo powinny by  spe nione inne wymagania dotycz ce równo ci, wynikaj ce ze sposobu umocnienia po-
wierzchni.
W gruntach skalistych wymagania, dotycz ce równo ci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równo ci skarp,
powinny by  okre lone w dokumentacji projektowej i ST.

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych

Niezale nie od budowy urz dze , stanowi cych elementy systemów odwadniaj cych, uj tych w dokumentacji projek-
towej, Wykonawca powinien, o ile wymagaj  tego warunki terenowe, wykona  urz dzenia, które zapewni  odprowa-
dzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczy  grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi zek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu
nadawa  w ca ym okresie trwania robót spadki, zapewniaj ce prawid owe odwodnienie.
Je eli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn  nawodnieniu, które spowoduje ich d ugotrwa  nieprzydatno ,
Wykonawca ma obowi zek usuni cia tych gruntów i zast pienia ich gruntami przydatnymi na w asny koszt bez jakich-
kolwiek dodatkowych op at ze strony Zamawiaj cego za te czynno ci, jak równie  za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniej cych zbiorników naturalnych i urz dze  odwadniaj cych musi by  poprzedzone uzgod-
nieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umo liwia  jego prawid owe odwodnienie w ca ym okresie trwania robót ziem-
nych. Wykonanie wykopów powinno post powa  w kierunku podnoszenia si  niwelety.
W czasie robót ziemnych nale y zachowa  odpowiedni spadek pod ny i nada  przekrojom poprzecznym spadki,
umo liwiaj ce szybki odp yw wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spa-
dek poprzeczny nie powinien by  mniejszy ni  4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy ni  2% w przypadku
gruntów niespoistych. Nale y uwzgl dni  ewentualny wp yw kolejno ci i sposobu odspajania gruntów oraz terminów
wykonywania innych robót na spe nienie wymaga  dotycz cych prawid owego odwodnienia wykopu w czasie post pu
robót ziemnych.

ród a wody, ods oni te przy wykonywaniu wykopów, nale y uj  w rowy i /lub dreny. Wody opadowei gruntowe
nale y odprowadzi  poza teren pasa robót ziemnych.

5.5. Rowy
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  i ST. Szeroko  dna i

boko  rowu nie mog  ró ni  si  od wymiarów projektowanych o wi cej ni  5 cm. Dok adno  wykonania skarp
rowów powinna by  zgodna z okre lon  dla skarp wykopów w ST D - 02.01.01.
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno ci z wymaganiami specyfikacji okre lonymi w
pkt 5 oraz z dokumentacj  projektow .
Szczególn  uwag  nale y zwróci  na:

- ciwe uj cie i odprowadzenie wód opadowych,
- ciwe uj cie i odprowadzenie wysi ków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako ci wykonania robót

Czynno ci wchodz ce w zakres sprawdzenia jako ci wykonania robót okre lono w punkcie 6 ST D - 02.01.01, D -
02.02.01 oraz D - 02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów

Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanych robót ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów
1 Pomiar szeroko ci korpusu

ziemnego
Pomiar ta , szablonem, at  o d ugo ci 3 m i poziomic  lub niwelatorem,  w
odst pach co 200 m na

2 Pomiar szeroko ci dna ro-
wów

prostych, w punktach g ównych uku, co 100 m na ukach o R  100 m co 50 m na
ukach o R  100 m

3 Pomiar rz dnych powierzch-
ni korpusu ziemnego

oraz w miejscach, które budz  w tpliwo ci

4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar równo ci powierzch-

ni korpusu
6 Pomiar równo ci skarp
7 Pomiar spadku pod nego

powierzchni korpusu lub dna
rowu

Pomiar niwelatorem rz dnych w odst pach co 200 m oraz w punktach w tpliwych

8 Badanie zag szczenia gruntu Wska nik zag szczenia okre la  dla ka dej u onej warstwy lecz nie rzadziej ni
raz na ka de 500 m3 nasypu

6.3.2. Szeroko  korpusu ziemnego

Szeroko  korpusu ziemnego nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  10 cm.

6.3.3. Szeroko  dna rowów

Szeroko  dna rowów nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  5 cm.

6.3.4. Rz dne korony korpusu ziemnego

Rz dne korony korpusu ziemnego nie mog  ró ni  si  od rz dnych projektowanych o wi cej ni  -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie mo e ró ni  si  od pochylenia projektowanego o wi cej ni  10% warto ci pochylenia wyra onego
tangensem k ta.

6.3.6. Równo  korony korpusu

Nierówno ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone at  3-metrow , nie mog  przekracza  3 cm.

6.3.7. Równo  skarp
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Nierówno ci skarp, mierzone at  3-metrow , nie mog  przekracza  10 cm.

6.3.8. Spadek pod ny korony korpusu lub dna rowu

Spadek pod ny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rz dnych wyso-
ko ciowych, nie mo e dawa  ró nic, w stosunku do rz dnych projektowanych, wi kszych ni  -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zag szczenie gruntu

Wska nik zag szczenia gruntu okre lony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by  zgodny z za onym dla odpo-
wiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materia y nie spe niaj ce wymaga  podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostan  odrzucone.
Je li materia y nie spe niaj ce wymaga  zostan  wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wy-
konawca wymieni je na w ciwe, na w asny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech od okre lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by
ponownie wykonane przez Wykonawc  na jego koszt.
Na pisemne wyst pienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru mo e uzna  wad  za nie maj  zasadniczego wp ywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko  potr ce  za obni on  jako .

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Obmiar robót ziemnych

Jednostka obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) wykonanych robót ziemnych.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektor nadzoru a,
je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Zakres czynno ci obj tych cen  jednostkow  podano w ST D - 02.01.01, D - 02.02.01 oraz
D - 02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych

i pod a przez obci enie p yt
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

8. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW KOD CPV 451000000 - 8

1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych
zwi zanych z przebudow  drogi gminnej nr 107318 O w m. Trzebina Gmina Lubrza

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem wykopów w
gruntach IV kategorii i obejmuj :

- wykonanie wykopów z przemieszczeniem gruntu na nasypy,
- wykonanie wykopów z przemieszczeniem gruntu na odk ad.

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Wykop - budowla ziemna wykonana w obr bie pasa drogowego w postaci odpowiednio ukszta towanej prze-
strzeni powsta ej w wyniku usuni cia z niej gruntu.
1.4.2. Odk ad - miejsce odwiezienia gruntów pozyskanych z wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz
innych prac zwi zanych z tras  drogow .
1.4.3. Pozosta e okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST.D.00.00.00.,,Wymagania ogólne” pkt 1.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST. D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5.

2. MATERIA Y (GRUNTY)

Przed przyst pieniem do robót ziemnych w wykopach, Wykonawca ma obowi zek wykona  analiz  jako ci gruntu w
wykopach z cz stotliwo ci , co ok. 500 m, b  przy zmianie rodzaju gruntu.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST. D.00.00.00. „Wymagania ogólne'' pkt 3.

3.2. Sprz t stosowany do wykonania wykopów

Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu mo e by  stosowany sprz t:
- samochody samowy adowcze,
- koparki przedsi bierne,

lub inny sprz t akceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST. D.00.00.00.,,Wymagania ogólne"

4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp mog  by  stosowane samochody
samowy adowcze lub inne rodki transportu zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wydajno rodków transportu powinna by  dostosowana do wydajno ci sprz tu stosowanego do wykonywania wyko-
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pów

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00,,Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze odtworzenie osi trasy i punktów wysoko ciowych, usuni cie drzew i krzewów oraz zdj cie
humusu nale y wykona  zgodnie z Dokumentacj  Projektow , ST D.01.01.01 i ST D.01.02.02 oraz poleceniami In-
spektora nadzoru. Przed rozpocz ciem robót, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysoko ciowe wraz ze wszystkimi
zmianami, zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru, Przed rozpocz ciem robót Wykonawca dokona obmiaru terenu
po zdj ciu warstwy humusu.

5.3. Odwodnienie pasa robót ziemnych

Niezale nie od budowy urz dze , stanowi cych elementy systemów odwadniaj cych uj tych w Dokumentacji Projek-
towej, Wykonawca powinien wykona  urz dzenia, które zapewni  odprowadzenie wód opadowych poza obszar robót
ziemnych tak, aby zabezpieczy  grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Podczas wykonywania wykopów, poleca si  Wykonawcy takie kszta towanie pryzmy odspojonego gruntu, aby nie
uleg  on nadmiernemu zawilgoceniu uniemo liwiaj cemu jego u ycie w korpusie nasypu drogi.
Je eli w opinii Inspektora nadzoru, grunt przeznaczony d o odspojenia uleg  zbytniemu zawilgoceniu, co uniemo liwia
jego u ycie w odpowiednim terminie, grunt taki powinien zosta  odspojony i przewieziony na odk ad.
Je eli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostan  stwierdzone urz dzenia podziemne nie wykazane w Dokumenta-
cji Projektowej (kable, przewody itp.), wówczas roboty nale y przerwa  i powiadomi  o tym fakcie Inspektora nadzoru,
który podejmie decyzj  odno nie kontynuowania
robót.

5.4. Wykonywanie wykopów

5.4.1.Wykonywanie wykopów z przewiezieniem gruntu do budowy nasypów

Wykopy powinny by  wykonane w takim okresie, aby po ich zako czeniu mo na by o przyst pi  natychmiast do wy-
konania warstw podbudowy.
Przewiduje si , e grunt z wykonanego wykopu b dzie przewieziony na nasyp w takim okresie, kiedy mo liwe b dzie

enie warstwy mrozoochronnej, Odspojony grunt nie mo na przewozi  na nasyp, je eli nie jest dost pny odpowied-
ni sprz t do uk adania i zag szczania warstw nasypu.
W przypadku zamarzni tego gruntu mo na go odspaja  tylko do g boko ci 0,5 m powy ej pod a gruntowego.

5.4.2. Skarpy wykopów

Sposób wykonania skarp wykopów i skarp rowów powinien gwarantowa  ich stateczno  w ca ym okresie prowadzenia
robót, a naprawa uszkodze  wynikaj cych z nieprawid owego ukszta towania skarp wykopu, ich podci cia lub innych
odst pstw od Dokumentacji Projektowej obci a Wykonawc .
Pochylenia skarp wykopów oraz nierówno ci powierzchni skarp nie powinny przekracza  warto ci podanych w Doku-
mentacji Projektowej oraz w niniejszej ST pkt 5.6.

5.4.3. Rowy

Rowy boczne powinny by  wykonane zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i odpowiada  wymaganiom okre lonym w
BN-7218932-01. Szeroko  dna rowu nie mo e ró ni  si  od wymiarów projektowanych o wi cej ni  5 cm, a poziom
dna rowu nie mo e dawa  ró nic wi kszych ni  -3 i +1 cm

5.5. Zag szczenie gruntu w wykopach

Zag szczenie gruntu w wykopach - w pod u nawierzchni, okre lane jest na podstawie:
- wska nika zag szczenia Is,
- modu u odkszta cania E2.

albo innej metody zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru, np. metoda belki Benkelmana.
Wska nik zag szczenia Is, wyznaczony na podstawie bada  g sto ci obj to ciowej szkieletu gruntu (Pd) wg BN-77/893
1 - 12 na próbkach pobranych z pod a wykopu oraz maksymalnej g sto ci obj to ciowej (Pds) szkieletu gruntu okre-
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lanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-88/B-04481
Badania p yt  o rednicy D  300 mm, na podstawie, którego okre la si  warto ci wtórnego modu u odkszta cenia E2
wg BN-64/893 l-02 i stosunku I0 do modu ów odkszta cenia wtórnego E2 do pierwotnego E1.
Wymagane warto ci wska nika zag szczenia Is w pod u wykopów, zgodnie z norm  „Drogi samochodowe. Roboty
ziemne...” (Projekt) podano w tablicy Nr 1
Tablica 1 Wymagane warto ci wska nika zag szczenia Is w wykopach (pod e)

Strefa korpusu

Minimalna warto  Is

Ruch mniejszy
Od ci kiego

Górna warstwa pod a w wykopie o grubo ci 20 cm 1,00
Na g boko ci od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 0,97

Dla kontroli zag szczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modu u
odkszta cenia, wymagania s  nast puj ce:

- dla gruntów sypkich I0  2,2,
- dla gruntów spoistych I0  2,0
- modu  wtórny E2  60 MPa.

Liczba bada  wska nika zag szczenia 15 lub wtórnego modu u odkszta cenia E2 powinna by  zgodna
z norm  "Drogi samochodowe. Roboty ziemne...” (Projekt)i powinna wynosi  dla pod a w wykopach - nie mniej ni
2 do 3 pomiarów w przekroju poprzecznym (w zale no ci od szeroko ci korony robót ziemnych), co 25 m.
Je eli grunty rodzime w pod u wykonanego wykopu nie maj  wymaganych warto ci wska nika zag szczenia 15 lub
wtórnego modu u odkszta cenia E2, to przed u eniem warstwy mrozoochronnej lub konstrukcji nawierzchni, pod e
nale y dog ci .
Je eli wymagane zag szczenie nie mo e by  osi gni te przez bezpo rednie zag szczanie gruntów rodzimych, to nale y
podj rodków celu ulepszenia gruntu pod a, umo liwiaj ce uzyskanie wymaganych warto ci wska nika zag szcze-
nia. Mo liwe do zastosowania rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora nadzoru.

5.6. Dok adno  wykonywania wykopów

Dok adno  wykonania robót ziemnych w wykopach powinna by  sprawdzana, co 25 m.
Wykonawca ma obowi zek zag szczenia przekrojów poprzecznych tak, aby mo liwo  kontroli by a zachowana, co 25
m.
Dopuszcza si  nast puj ce tolerancje:
- wymiary wykopu w planie nie mog  ró ni  si  od projektowanego wykopu o wi cej ni
± 10 cm a kraw dzie dna wykopu nie powinny mie  wyra nych z ama ,
- ró nica w stosunku do projektowanych rz dnych robót ziemnych nie mo e przekracza  +2 cm

i -3 cm,
- pochylenie skarp wykopu nie mo e ró ni  si  od projektowanego o wi cej ni  l0% jego warto ci wyra onej tan-
gensem k ta,

- maksymalna g boko  wkl ni cia na powierzchni skarpy wykopu nie mo e przekracza  10 cm przy pomiarze a-
 3 m.

 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

 6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopów

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególn  uwag  nale y zwróci  na:
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszaj cy ich w ciwo ci,
b) zapewnienie stateczno ci skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako czeniu pkt 5.3.,
d) dok adno  wykonania wykopów pkt 5.6.,
e) zag szczenie górnej strefy korpusu w wykopie wed ug wymaga  okre lonych w punkcie 5.5.

7. OBMIAR ROBÓT
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00.,,Wymagania ogólne'' pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest 1 m3 (metr sze cienny) wykonania robót w wykopach, ustalona przez pomiar geodezyjny po
odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu:

- z przeznaczeniem na nasyp,
- z odwiezieniem na odk ad.

8. ODBIÓR ROBÓT

 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

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

 9. PODSTAWA P ATNO CI

Cena 1 m3 wykonania wykopów obejmuje:
- oznakowanie robót,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp, zgodnie z Dokumentacj  Projektow ,
- wykonanie wykopu z przewiezieniem na odk ad, z rozplantowaniem i rekultywacj  odk adu, na miejsce wska-

zane przez Wykonawc  i akceptowane przez Inspektora nadzoru, na odl. 10 km,
- profilowanie dna wykopu, rowów i skarp zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i niniejsz  specyfikacj ,
- zag szczenie pod a gruntu w wykopie wg metod i do wielko ci podanej w ST lub innych wskazanych przez

Inspektora nadzoru,
- wykonanie niezb dnego odwodnienia w trakcie robót..

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

BN-7218932-O 1 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Nazwy, bada-
nia. (Projekt).
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW KOD CPV 451000000 - 8

1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych
zwi zanych z przebudow  drogi gminnej nr 107318 O w m. Trzebina Gmina Lubrza

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem nasypów.

1.4. Okre lenia podstawowe

Nasyp - budowla ziemna wykonana powy ej powierzchni terenu w obr bie pasa drogowego.

Wysoko  nasypu - ró nica rz dnej terenu i rz dnej robót ziemnych, wyznaczona w osi nasypu.

Wska nik zag szczenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu okre lona wg wzoru:

ds

d
s P

PI

gdzie:
Pd - g sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu [Mg/m3],
Pds - maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy Wilgotno ci optymalnej, okre lona w normalnej

próbie Proctora zgodnie z norm  PN-88/B-04481 s ca do oceny zag szczenia gruntu podczas wykonywania
nasypu, zgodnie z norm  BN-77/8931-12 [Mg/m3].

Wska nik ró noziarnisto ci - wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntu niespoistych okre lona wg wzoru:

10

60

d
dU

gdzie:
d60 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 6O% gruntu [mm],
d l 00 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 1 O% gruntu [mm]

Pozosta e okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi W ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STD.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5.

2. MATERIA Y (GRUNTY)

2.1. Warunki ogólne stosowania materia ów

Warunki ogólne stosowania materia ów, ich pozyskiwania i Sk adowania podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogól-
ne" pkt. 2.

2.2. Przydatno  gruntów do budowy nasypów

Wybór gruntu do wykonania nasypów korpusu drogowego, uzyskanego z wykopów na trasie lub
z dokopów, powinien by  dokonany po przeprowadzeniu bada  laboratoryjnych i zakwalifikowaniu go jako przydatne-
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go, to jest spe niaj cego wymagania okre lone w BN-72/8932-01 oraz dodatkowe wymagania okre lone w niniejszej
ST. grunt przeznaczony do wbudowania w nasyp powinien uzyska  akceptacj  Inspektora nadzoru. Akceptacja nast pu-
je na bie co w czasie trwania robót ziemnych na podstawie przedk adanych przez Wykonawc  wyników bada  labora-
toryjnych, okre lonych w niniejszej ST.
Warto  wska nika ró noziarnisto ci „U” gruntów u ytych do budowy nasypów powinna wynosi  dla warstwy po o-
nej poni ej niwelety robót ziemnych:

- do 0,5 m:, co najmniej 5,
- od 0,5 m do 1,2 m: powy ej 3,5
- poni ej 1,2 m: od 2 do 3,5.

Je eli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materia y nieprzydatne, albo nie uwzgl dni zastrze  dotycz cych
gruntów o ograniczonej przydatno ci okre lonych w normie BN-7218932-01, to wszelkie takie cz ci nasypu zostan
przez Wykonawc  usuni te i wykonane powtórnie z gruntów o odpowiednich w ciwo ciach na jego koszt.

2.3. Grunty uzyskane z ukopów

Zgodnie z Dokumentacj  Projektow , brakuj ca ilo  gruntu do wykonania nasypów b dzie uzyskana z ukopów okre-
lonych przez Wykonawc  i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Koszt pozyskania gruntów wraz z transportem

Wykonawca uwzgl dni w swoim kosztorysie.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D.00.00.00.,,Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do zag szczania

Dopuszcza si  ka dy rodzaj sprz tu zag szczaj cego zaproponowany przez Wykonawc  i zaakceptowany przez Inspek-
tora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

4.2. Wybór rodków transportu

Wybór rodków transportu powinien by  dostosowany do kategorii gruntu, jego obj to ci, technologii odspajania i
za adunku oraz od odleg ci transportu. Wydajno rodków transportu powinna by  dostosowana do wydajno ci
sprz tu u ywanego do wykonywania wykopów oraz sprz tu u ywanego do odspajania gruntu pozyskiwanego z ukopu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie pod a w obr bie podstawy nasypu

Przed przyst pieniem do wykonywania nasypu nale y w obr bie jego podstawy zako czy  roboty przygotowawcze,
okre lone w Dokumentacji Projektowej oraz w ST D.0l.01.0l i ST D.01.02.02. Wykonawca przy u yciu widocznych
palików wyznaczy zarysy skarp nasypów zgodnie z norm  BN-72/8932-01 i ST.D.01.01.0l. Przed przyst pieniem do
wykonywania nasypów Wykonawca dokona obmiaru tereny po zdj tej warstwie humusu.

5.3. Wykonywanie nasypów

5.3.1. Zasady wykonywania nasypów

Nasypy powinny by  wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu pod nego, zgodnie z Doku-
mentacj  Projektow  i ewentualnymi zmianami wprowadzanymi przez Inspektora nadzoru.
grunt przywieziony w miejsce wbudowania musi by  " bezzw ocznie wbudowany w nasyp. Nasypy
nale y wykonywa  metod  warstwow  równomiernie na ca ej szeroko ci nasypu. Warstwy gruntu przepuszczalnego
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nale y uk ada  poziomo, a grunty ma o przepuszczalne ze spadkiem górnej powierzchni oko o 4%
Grubo  warstwy gruntu w stanie lu nym powinna by  odpowiednio dobrana w zale no ci od rodzaju gruntu i sprz tu

ywanego do zag szczania grubo  warstw zostanie ustalona na. Próbnym odcinku w obecno ci Inspektora nadzoru
lub jego reprezentanta. Przyst pienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu mo e nast pi  dopiero po stwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru prawid owego wykonania i zag szczenia warstwy poprzedniej, zgodnie z pkt. 5.5.3 niniejszej
ST.
Grunty o ró nych w ciwo ciach nale y wbudowywa  w oddzielnych warstwach o jednakowej grubo ci na ca ej sze-
roko ci nasypu.
Grunty spoiste nale y wbudowywa  w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu.

5.3.2. Poszerzenie nasypów

Przy poszerzeniach istniej cego nasypu nale y wykonywa  w jego skarpie po zdj ciu humusu
stopnie, o szeroko ci l,0 m. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosi  4% ± 1 % w kierunku zgodnym z
pochyleniem skarpy.
Wyci cie stopni obowi zuje zawsze przy wykonywaniu styków dwóch przyleg ych cz ci nasypu, wykonywanych z
gruntów o ró nych w ciwo ciach lub w ró nym czasie.

5.3.3. Wykonywanie nasypów w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

Nie nale y wbudowywa  gruntów przewilgoconych (W > Wopt.), zamarzni tych i przemieszanych ze niegiem lub
lodem. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest mo liwe osi gni cie w nasy-
pie wymaganego wska nika zag szczenia gruntów. W czasie du ych opadów niegu wykonywanie nasypów powinno
by  przerwane, a przed wznowieniem prac nale y usun nieg z powierzchni nasypu.

5.3.4. Formowanie nasypów

Skarpom nasypu nale y nada  pochylenie zgodne z Dokumentacj  Projektow  z dok adno ci
podan  w pkt 5.6.

5.4. Dok adno  wykonywania nasypów

Przy wykonywaniu nasypów obowi zuj  nast puj ce wymagania:
- szeroko  nasypu nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  ± l0 cm a kraw dzie korony

nie powinny mie  wyra nych za ama ,
- rz dne robót ziemnych w stosunku do projektowanych nie mog  przekracza  +1 cm i -3 cm,
- pochylenie poprzeczne górnej powierzchni nasypu z tolerancj  ± 1%,
- pochylenia skarp nasypów nie mog  ró ni  si  od projektowanych o wi cej ni  ±10% ich warto ci wyra onej

tangensem k ta,
- wybrzuszenia i wkl ni cia skarpy nie mog  by  wi ksze ni  1 0 cm przy pomiarze at  3 m,
- spadek pod ny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rz d-

nych wysoko ciowych, nie mo e dawa  ró nic, w stosunku do rz dnych projektowanych, wi kszych ni  - 3
cm lub + 1 cm.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D.00.00.00.,,Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jako ci wykonania nasypów

Sprawdzenie jako ci wykonania nasypów polega na skontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w pkt 2, 3
i 5 niniejszej ST oraz wymaganiami Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora nadzoru.
Szczególn  uwag  nale y zwróci  na:

- badania przydatno ci gruntów do budowy nasypów,
- badania prawid owo ci wykonania poszczególnych warstw nasypu,
- pomiary kszta tu nasypu.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 7.
Obmiar b dzie wykonany geodezyjnie przed i po wykonaniu nasypu z obmiarem gruntu uzyskanego z wykopu na trasie
oraz gruntu z ukopu.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest 1 m3 (metr sze cienny) wykonanych robót w nasypach:
a  nasypy wykonane z gruntu pozyskanego z wykopów na trasie,
b  nasypy wykonane z gruntu pozyskanego z ukopów.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00.,,Wymagania ogólne" pkt 8.

9. PODSTAWA P ATNO CI

A  Cena 1 m3 nasypu (z wykopu) obejmuje:
- prace pomiarowe i oznakowanie robót,
- wbudowanie gruntu uzyskanego z wykopu na trasie zgodnie z wymaganiami ST,
- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadków i pochyle  zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i

ST,
- odwodnienie terenu w czasie trwania robót,
- przeprowadzenie wymaganych w ST bada  laboratoryjnych..

b  Cena 1 m3 nasypu (z ukopu) obejmuje:
- koszty pozyskania gruntu z ukopów,
- prace pomiarowe i oznakowanie robót,
- odspojenie gruntu w dokopie,
- transport gruntu z ukopu na miejsce wbudowania w nasypie,
- dowóz wody,
- wbudowanie gruntu uzyskanego z ukopu, zgodnie z wymaganiami ST,
- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadków i pochyle  zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i

ST,
- wyprofilowanie skarp ukopu,
- rekultywacj  ukopu i terenu przyleg ego do drogi,
- odwodnienie terenu robót,
- wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, (do transportu gruntu),
- przeprowadzenie wymaganych przez ST bada  laboratoryjnych, dotycz cych w ciwo ci wbudowanych grun-

tów.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu.
3. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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D – 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO KOD CPV 45230000 - 8

D – 03.02.00 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW LINIOWYCH POD RUROCI GI W
GRUNTACH KATEGORII I ÷ IV

1. WST P

1.1..Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych
zwi zanych z przebudow  drogi gminnej nr 107318 O w m. Trzebina Gmina Lubrza

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robót obj tych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci podstawowe, pomocnicze i towarzysz ce (prace
przygotowawcze) wyst puj ce przy wykonywaniu robót ziemnych zwi zanych z budow  sieci wodoci gowych i kana-
lizacyjnych oraz sieci gazowych i ciep owniczych.

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia i poj cia podstawowe przyj te w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaj :
Wykop liniowy - wykop wykonywany na w skim, lecz d ugim pasie terenu, którego zasadniczym wymiarem jest

ugo , np. przy uk adaniu ruroci gów pod powierzchni  terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy
lub drogi.

boko  wykopu - odleg  pionowa mi dzy dnem wykopu a powierzchni  terenu
Wykop redni - wykop, którego g boko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Grunt budowlany - cz  skorupy ziemskiej mog ca wspó dzia  z obiektem budowlanym, stanowi ca jego element
lub s ca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych,
Grunt naturalny - grunt, którego szkielet powsta  w wyniku procesów geologicznych.
Grunt rodzimy - grunt powsta y w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych (wietrzenie, sedymentacja w
rodowisku wodnym itp.); grunty rodzime s  zawsze gruntami naturalnymi.

Rozró nia si  nast puj ce grunty rodzime:

nieskaliste mineralne,

nieskaliste organiczne.
Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powsta y w wyniku dzia alno ci cz owieka, np. w wysypi-
skach, zwa owiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sp kany o nieprzesuni tych blokach (najmniejszy wymiar bloku > 10 cm), któ-
rego próbki nie wykazuj  zmian obj to ci ani nie rozpadaj  si  (rozmakaj ) pod dzia aniem wody destylowanej i maj
wytrzyma  na ciskanie Rc > 0,2 MPa.
Grunt nieskalisty - grunt rodzimy lub autogeniczny nie spe niaj cy warunków gruntu skalistego.
Grunt spoisty - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazuj cy warto  wska nika plastyczno ci lp > 1% lub
wykazuj cy w stanie wysuszonym sta  kszta tu bry ek przy napr eniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar bry ek
nie mo e by  przy tym mniejszy ni  10-krotny warto  maksymalnej rednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spo-
iste wykazuj  cech  plastyczno ci.
Grunt niespoisty (sypki) - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spe niaj cy warunków podanych dla gruntu
spoistego.
Pod e - cz  konstrukcyjna wykopu utrzymuj ca przewód mi dzy dnem wykopu a obsypk  lub zasypk  wst pn .
W pod u wyró nia si  górn  i doln  podsypk . W przypadku u enia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno
wykopu jest doln  podsypk .
Grubo  warstwy zag szczenia - grubo  kolejnej warstwy wype nienia gruntem przed jej zag szczeniem.

boko  przykrycia - pionowa odleg  mi dzy wierzchem rury a powierzchni  terenu.
Strefa u enia przewodu - wype nienie otoczenia przewodu obejmuj ce podsypk , obsypk  i wst pn  zasypk .
Zasypka wst pna - warstwa wype niaj cego materia u gruntowego tu  nad wierzchem rury.
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Zasypka g ówna - Wype nienie gruntem mi dzy górn  powierzchni  zasypki wst pnej a powierzchni  terenu, nasypu,
spodem drogi lub spodem konstrukcji torów kolejowych.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót okre lonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z doku-
mentacj  projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuk  budowlan . Ogólne wymagania dotycz ce
robót podano w ST D - -00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.
1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych obiektu
oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru
ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt.
1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa  wszystkie tymczasowe urz dze-
nia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y itp., zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo
pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne
ze wzgl dów bezpiecze stwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  umown .
1.6.3. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodo-
wiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca b dzie:
a) utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych ochrony
rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci

spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu
dzia ania.
Stosuj c si  do tych wymaga , b dzie mia  szczególny wzgl d na:

1. lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2. rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:
3.  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi
4. zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
5. mo liwo ci  powstania po aru.

1.6.4. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca ma obowi zek przestrzega  przepisy i wymagania ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca musi utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materia y atwo-
palne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji robót
albo przez personel Wykonawcy.
1.6.5. Materia y szkodliwe dla otoczenia
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczalne do u ytku.
Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od dopuszczal-
nego, okre lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót musz  mie  aprobat  techniczn  wydan  przez uprawnion  jednostk ,
jednoznacznie okre laj  brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na rodowisko.
Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich szkodliwo  zanika (np.
materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga  technologicznych wbudowania. Je eli
wymagaj  tego odpowiednie przepisy Zamawiaj cy powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od w ci-
wych organów administracji pa stwowej.
Je eli Wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja-mi, a ich u ycie spowodowa o
jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy.
1.6.6. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni zierm i za urz dzenia podziemne, takie jak ruroci gi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze  potwierdzenie informacji dostar-
czonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabez-
pieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla wszelkiego rodzaju robót,
które maj  by  wykonane w zakresie prze enia instalacji i urz dze  podziemnych na terenie budowy i powiadomi
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Inspektora nadzoru i w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instala-
cji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pra-
cowa , dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za
wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.
1.6.7. Ograniczenie obci  osi pojazdów
Wykonawca ma obowi zek stosowa  si  do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie materia ów i
gruntu, wyposa enia na i z terenu robót. Musi uzyska  on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do przewozu
nietypowych wagowo adunków.
1.6.8. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca musi przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy.
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach niebezpiecz-
nych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni
odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na bu-dowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publiczne-
go.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej za-

acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej za wykonane roboty.
1.6.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia

ywane do robót od daty rozpocz cia do daty zako czenia robót (do wydania potwierdzenia ich zako czenia przez
Inspektora nadzoru).
Wykonawca b dzie utrzymywa  wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. Je li Wy-
konawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocz
roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7. Dokumentacja robót ziemnych

Dokumentacj  robót ziemnych stanowi :
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie
szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówie-
nia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budow ,
- projekt wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pó n. zmianami),
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówie  publicznych), sporz dzona
zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pó n. zmianami),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w spra-
wie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bez-
piecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n. zmianami),
- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania u ytych wyro-
bów budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),
- protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych i robót zanikaj cych, z za czonymi protoko ami z bada  kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza, czyli wcze niej wymienione cz ci sk adowe dokumentacji z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. -
tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami).
Roboty nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIA Y

2.1.Rodzaje materia ów

2.2.1. Grunty - wymagania ogólne
Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce ród a pozyskiwania materia ów (pod a, obsypki) i od-
powiednie wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyska-
ne przy wykonywaniu wykopów powinny by  przez Wykonawc  wykorzystywane w maksymalnym stopniu do za-
sypki (przy spe nieniu wymogów jako ciowych). Miejsce czasowego sk adania gruntów powinno by  zlokalizowane
w obr bie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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Grunty przydatne do budowy nasypów mog  by  wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi  nad-
miar obj to ci robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Grunt u yty do zasypki powinien odpowiada  wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten mo e by  grun-
tem rodzimym lub dostarczonym z zewn trz, nie powinien by  zbrylony (zamarzni ty) nie mo e zawiera  gruzu,
mieci itp., co mog oby uszkodzi  przewód lub spowodowa  niew ciwe zag szczenie zasypki.

2.2.2. Odwodnienie wykopów - drena , ig ofiltry, cianki szczelne
Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materia ów (np. drena  - s czki ceramiczne, z tworzyw sztucz-
nych, cianki szczelne - z kszta towników stalowych, z blach gi tych na zimno, ig ofiltry z rurek stalowych lub z two-
rzyw sztucznych) musi by  zgodny z dokumentacj  projektow  i odpowiedni  ST.
2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopów
Pionowe obudowy cian wykopów pod ruroci gi mog  by  wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych (wypra-
sek) oraz deskowa  systemowych sk adaj cych si  z ró nych elementów obudowy (np. p yta podstawowa, s upy,
rozpory itd.).
W zale no ci od rodzaju gruntu i warunków terenowo-wodnych (po dokonaniu oblicze  statycznych naporu gruntu)
nale y dobra  odpowiedni zestaw elementów obudowy wykopu dla okre lonej g boko ci.
Nale y ci le przestrzega  wytycznych producenta odpowiednich obudów wykopów.

2.3. Sk adowanie materia ów

Grunt wydobywany z wykopu powinien by  sk adowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odk ad. Ele-
menty obudowy wykopów nale y sk ada  w taki sposób, aby nie nast pi o ich samoczynne przesuni cie.
Wszystkie rodzaje p yt uk ada  poziomo na dwóch belkach drewnianych, najlepiej kompletami wg wymiarów i rodza-
jów. Wskazane jest u ycie przek adek z deseczek, które zapobiegn  porysowaniu farby w czasie podnoszenia pfyt

upy nale y uk ada  poziomo na przek adkach drewnianych.
Rozpory sta e, bufory, sworznie i zawleczki nale y przechowywa  w pomieszczeniu zamkni tym, oczyszczone i za-
konserwowane.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zacho-
wa y swoj  jako  i w ciwo ci.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu  podane zosta y  w  ST  D – 00.00.00 „Wymagania ogólne"

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpo-
wiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowa-
nym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumen-
tacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow .
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i
gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytko-
wania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u y-
ciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia niegwarantuj ce zachowania warunków umowy, zostan  przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2.Sprz t do robót ziemnych

Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj -
cego sprz tu do:

odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, m oty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ado-
warki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urz dzenia do hy-
dromeehanizacji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta moci gi itp.),
sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, p yty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT



Przebudowa drogi gminnej Ne 107318 O w miejscowo ci Trzebina gmina Lubrza

Edkom Edward Król ul. Ptasia 6, 45-139 Opole, tel. 501 325976 47

4.1.Ogólne wymagania dotycz ce transportu podane zosta y w ST D – 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na
jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót ziemnych zgodnie z zasadami okre lonymi w doku-
mentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w od-
niesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. rodki transportu nieodpowiadaj ce
warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przy-
wrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.Transport gruntów

Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by  dostosowany do kategorii gruntu (materia u),
jego obj to ci, technologii odspajania i za adunku oraz odleg ci transportu. Wydajno rodków transportowych
powinna by  ponadto dostosowana do wydajno ci sprz tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materia u).
Zwi kszenie odleg ci transportu ponad warto ci uzgodnione nie mo e by  podstaw  roszcze  Wykonawcy, dotycz -
cych dodatkowej zap aty za transport, o ile zwi kszone odleg ci nie zosta y wcze niej zaakceptowane na pi mie
przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zosta y w ST D – 00.00.00 „Wymagania ogólne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  zastosowanych materia ów i
wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich elemen-
tów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie
przez Inspektora nadzoru. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wy-
znaczaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na w asny
koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno ci za ich dok adno .
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte na wyma-
ganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a tak e w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst -
puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne
czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti .
Polecenia Inspektora nadzoru b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro  za-
trzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca.

5.2. Metody wykonania wykopów

Wykopy mog  by  obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej cz ci. Wykonuje
si  je r cznie lub mechanicznie. Sposób wykonania wykopów powinien by  zgodny z projektem.
Wykopy otwarte nie obudowane o cianach pionowych
Wykopy o cianach pionowych bez obudowy mo ne wykonywa  tylko w gruntach o normalnej wilgotno ci, gdy nie
wyst puj  wody gruntowe, a teren nie jest obci ony nasypem przy kraw dziach wykopu w pasie o szeroko ci równej
co najmniej g boko ci wykopu H.
Dopuszczalne g boko ci wykopów o cianach pionowych w gruntach okre lonych wg PN-86/B-02480 wynosz :

w gruntach skalistych litych - 4,0 m,
w gruntach bardzo spoistych zawartych - 2,0 m,
w pozosta ych gruntach -1,0 m.

przy równoczesnym zapewnieniu atwego i szybkiego odp ywu wód opadowych od kraw dzi wykopu z pasa terenu
szeroko ci równej trzykrotnej g boko ci wykopu oraz zabezpieczeniu podnó a pochylonej skarpy na dnie wykopu.
Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)
Rodzaj obudowy powinien by  zgodny z okre lonym w projekcie. Wykopy powinny by  zabezpieczone przed zala-
niem wod  opadow  odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysuni  górn  kraw dzi  obudowy 15 cm ponad
teren.
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W przypadku prowadzenia prac wykopowych poni ej zwierciad a wody gruntowej obni enie poziomu wody powinno
by  wykonane zgodnie z projektem.

5.3.Wymiary wykopów i dok adno  ich wykonania

Tablica nr 1 Minimalna szeroko  dna wykopu w zale no ci od rednicy nominalnej przewodu ON wg PN-EN
1610:2002
Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spód wykopu
wykonywanego r cznie nale y pozostawi  na poziomie wy szym od rz dnej projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach
nawodnionych o ok. 20 cm.
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu pozostawia si  na poziomie ok. 20 cm wy szym od rz dnej
projektowej, bez wzgl du na rodzaj gruntu.
Pog bienia wykopu do rz dnej projektowanej nale y dokona  bezpo rednio przed u eniem podsypki piaskowej lub
elementów dennych ruroci gów.

5.4. Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umo liwia  jego prawid owe odwodnienie w ca ym okresie trwania robót ziem-
nych.
W czasie robót ziemnych nale y zachowa  odpowiedni spadek pod ny rowków odwadniaj cych, umo liwiaj cych
szybki odp yw wód z wykopu.
5.4.1. Drena
Wykonanie i stosowanie drena u
Materia  drenów oraz obsypki filtracyjnej powinien by  dostosowany do g boko ci u enia drenów, stopnia agre-
sywno ci rodowiska i powinien by  zgodny z projektem.
Sta e obni enie zwierciad a wody na czas wykonywania powinno wynosi , co najmniej 0,5 m poni ej dna wykopu
(pod a naturalnego). Odchylenie obni enia zwierciad a wody gruntowej nie powinno by  mniejsze ni  5 cm.

5.5. Pod a

Rodzaj pod a zale y od rodzaju gruntu w wykopie i materia u uk adanego przewodu. Stosuje si  pod a naturalne,
tj. nienaruszony grunt sypki i pod a wzmocnione takie jak: piaskowe, wirowo-piaskowe, t uczniowo-piaskowe,
betonowe, mieszane - zgodnie z dokumentacj  projektow .

5.6. Zasypka wykopów

yty materia  i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodowa  uszkodzenia u onego przewodu i obiektów
na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo  warstwy ochronnej zasypki strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi  co najmniej 0,5 m. Materia em zasypki w obr bie
strefy niebezpiecznej powinien by  grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub rednioziarnisty
wg PN-86/B-02480. Materia  zasypki w obr bie strefy niebezpiecznej powinien by  zag szczony ubijakiem po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materia em sypkim.
Zasypka przewodu
Do powierzchni terenu lub wymaganej rz dnej powinna by  wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu zag sz-
czenia gruntu wed ug projektu. W przypadku nieokre lenia wska nika zag szczenia powinien on wynosi  co najmniej
ls=1.
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniej cej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudno ci osi gni cia
wska nika zag szczenia gruntu co najmniej ls=1,
nale y zast pi  górn  warstw  zasypki wzmocnion  podbudow  drogi. Zag szczenie gruntu u ytego do zasypki
Zag szczanie gruntu powinno by  wykonane warstwami. Ka da warstwa powinna by  zag szczona do wska nika
zag szczenia okre lonego w projekcie. Grubo  warstw nie powinna by  wi ksza ni :

a. 0,15 m przy zag szczaniu r cznym,
b. 0,30 m przy zag szczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawid owego zag szczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotno ci gruntu, okre lonej w PN-
86/B-02480.
Wilgotno  zag szczanego gruntu powinna by  równa optymalnej lub powinna wynosi  co najmniej 80% jej warto ci.
Odchylenie wska nika zag szczenia gruntu nie powinno by  wi ksze ni  2%.
Wszystkie roboty powinny by  wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotycz cymi robót
ziemnych, sieci wodoci gowych, kanalizacyjnych i ciep owniczych.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.Ogólne  zasady  kontroli  jako ci   robót  podane  zosta y  w  ST  D – 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno ci z wymaganiami specyfikacji okre lonymi
w pkt. 5 oraz z dokumentacj  projektow .
Szczególn  uwag  nale y zwróci  na:
• w ciwe uj cie i odprowadzenie wód opadowych,
• w ciwe uj cie i odprowadzenie wysi ków wodnych.
6.2.2. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.
Tablica nr 4
Lp. Badana cecha Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów

1 Pomiar szeroko ci wykopu ziemnego Pomiar ta , szablonem, at  o d ugo ci 3 m i poziomic  lub
niwelatorem, w odst pach co 20 m

2 Pomiar szeroko ci dna wykopu

3 Pomiar rz dnych powierzchni wykopu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar równo ci powierzchni wykopu

6 Pomiar równo ci skarp

7 Pomiar spadu pod nego powierzchni
wykopu

Pomiar niwelatorem rz dnych w odst pach co 20 m oraz w punk-
tach w tpliwych

6.3. Badania do odbioru
szeroko  wykopu ziemnego nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni ± 10 cm,
rz dne wykopu ziemnego nie mog  ró ni  si  od rz dnych projektowanych,
pochylenie skarp nie mo e ró ni  si  od pochylenia projektowanego o wi cej ni  10% warto ci pochylenia
wyra onego tangensem k ta.
nierówno ci skarp, mierzone at  3-metrow  nie mog  przekracza  ±10 cm.

6.4. Badanie wska nika  (stopnia)  zag szczenia  gruntu  zgodne  z  norm  BN-77/8931-12

Badania wska nika zag szczenia gruntu wykonuje si  przy u yciu obj to ciomierza piaskowego lub wodnego dla
gruntów o uziarnieniu dgo^20 mm, a przy u yciu cylindra (pier cienia) wciskanego, dla gruntów drobnoziarnistych
dgo^2 mm (gdzie dgg oznacza rednic  zast pcz  ziarna, poni ej której w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).
Pobieranie  próbek  gruntu do badania nale y przeprowadzi  zgodnie z PN-74/B-04452. S  cztery metody pobierania
próbek:

pobieranie próbek metod  wciskania/wbijania, w której próbnik rurowy lub szczelinowo-rurowy zako czony
ostrzem tn cym jest wprowadzany w pod e statycznie (przez wciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub wi-
bracyjnie,
obrotowo-rdzeniowe pobieranie próbek, w którym próbnik rurowy zako czony ostrzem tn cym, przez obrót
zag bia si  w grunt i umo liwia pobranie rdzenia,
pobieranie próbek gruntu widrem r cznym lub mechanicznym,
pobieranie próbek w postaci bloków wycinanych r cznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo z
wi kszych g boko ci za pomoc  specjalnie wykonanych do tego celu próbników z zastosowaniem metody
wycinania.

Wska nik zag szczenia gruntu musi by  zgodny z przyj tym w dokumentacji projektowej i ST.
Cz stotliwo  badania wska nika zag szczenia gruntu nale y poda  w ST.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podane zosta y w ST D – 00.00.00 „Wymagania ogólne"

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót ziemnych liniowych
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Jednostkami obmiaru s :
wykopy i zasypka - m3,
umocnienie cian wykopów - m2,
wykonanie pod a - m3 (lub m2 i grubo  warstwy w m).

Obj to  gruntu mierzy si  w stanie rodzimym w zale no ci od kategorii gruntu i g boko ci wykopu oraz poziomu
zwierciad a wody gruntowej.
Obj to  wykopu okre lona w m3 jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego d ugo ci.
W przypadku wykopów ze skarpami pod ruroci gi, przy znacznej d ugo ci oraz wyst puj cych zmiennych przekrojach
poprzecznych (zmiana szeroko ci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), ilo ci robót oblicza si  wtedy oddzielnie dla
ka dego odcinka mi dzy poszczególnymi zmiennymi przekrojami.
Wykopy pod ruroci gi
Szeroko  dna wykopów o cianach pionowych dla ruroci gów sieci zewn trznych nale y przyjmowa  niezale nie od

boko ci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablic .
Szeroko ci dna wykopów o cianach pionowych nieumocnionych i umocnionych
dla ruroci gów
Lp. rednice wewn trzne ruroci gów lub

szeroko ci przekrojów kana ów jajo-
wych w mm

Ruroci gi

eliwne, stalowe, PCW, PE kamionkowe i betonowe

nie umocnione umocnione nie umocnione umocnione

Szeroko  wykopu b w m

a b c d e f

01 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90

02 200 0,90 1,00 0,90 1,00

03 250 0,95 1,05 0,95 1,05

Uwagi:
1. Podane w tablicy szeroko ci wykopów dotycz  gruntów suchych (o normalnej wilgotno ci). Przy wykona-

niu wykopów w gruntach nawodnionych podane wymiary szeroko ci nale y zwi ksza  o 10 cm. Zwi ksze-
nie szeroko ci wykopów stosuje si  tylko wówczas, gdy poziom wód gruntowych znajduje si  ponad 1 m
od dna wykopu.

2. Podane w kolumnach e i f szeroko ci wykopów obowi zuj  dla ruroci gów bez obudowy betonowej.
3. Dla ruroci gów o przekroju jajowym nale y zak ada  powi kszenie o 5 cm szeroko ci wykopów.
4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza si  stosowanie innych szeroko ci wykopów od podanych w tabeli.

Przy uk adaniu ruroci gów z rur preizolowanych wymiary dna wykopu nie umocnionego o cianach pionowych nale y
przyjmowa  zgodnie z tablic  nr 3 w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.
Obj to  ziemi do zasypania oblicza si  jako ró nic  obj to ci wykopu i sumy obj to ci u onej rury, obj to ci pod-

a i przysypania do wysoko ci 0,5 m ponad wierzch rury.

8. ODBIOR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D – 00.00.00 „Wymagania ogólne"

8.2. Kontrola i odbiór robót wykopowych

Przed przyst pieniem do robót monta owych sieci sanitarnych nale y dokona  kontroli i odbioru robót ziemnych,
(zasadniczych i towarzysz cych). Kontrola ta powinna dotyczy :
- zabezpieczenia terenu wokó  wykopów z wolnym pasem wzd  wykopu,
- obudowy wykopu,
- ta nachylenia skarp,
- zabezpieczenia krzy uj cych si  z wykopem urz dze  podziemnych,
- zej cia do wykopów,
- pod a,
- drena u,
- cianki szczelnej,
- ig ofiltrów.
Odbioru robót wykopowych nale y dokona  zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

8.3. Odbiór techniczny cz ciowy
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8.3.1. Przy odbiorze cz ciowym powinny by  przedstawione nast puj ce dokumenty:
a. pozwolenie na budow  wydane przez w ciwy terenowy organ administracji pa stwowej,
b. projekt techniczny przewodu,
c. dane geotechniczne zawieraj ce informacje dotycz ce:

zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,
wyników bada  gruntów, ich w ciwo ci, g boko ci przemarzania, warunków posadowienia i
ochrony pod a gruntowego, uziarnienia warstwy wodono nej,
poziomu wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych waha  tych poziomów,
stopnia agresywno ci rodowiska gruntowo-wodnego,
stanu terenu okre lonego przez przyst pieniem do robót,

d. dziennik budowy,
e. dowody uzasadniaj ce zmiany i uzupe nienia wprowadzone w trakcie budowy,
f. dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów,
g. protoko y poprzednich odbiorów cz ciowych,
h. specjalne   ustalenia   u ytkownika   (zleceniodawcy)   z   wykonawc    robót, dotycz ce jako ci prac.

8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym cz ciowym
Przy odbiorze technicznym cz ciowym nale y wykona  nast puj ce badania:

a. bezpiecznej odleg ci przewodu od budowli s siaduj cej - odleg  kraw dzi dna wykopu od ciany fun-
damentu budowli s siaduj cej z wykopem mierzy si  z dok adno ci  do 0,1 m i porównuje z odleg ci  w
dokumentacji projektowej,

b. pod a naturalnego - bada si  przez ogl dziny zewn trzne, które polegaj  na stwierdzeniu, czy grunt pod-
a jest sypki i naturalnej wilgotno ci,

c. pod a wzmocnionego - sprawdza si  przez ogl dziny zewn trzne i pomiar warstwy z dok adno ci  do
0,01 m. Pomiaru dokonuje si  w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych
od siebie co najmniej o 30m,

d. dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje si  z dok adno ci  do 0,01 m w trzech dowolnie
wybranych miejscach odleg ych od siebie co najmniej o 30 m,

e. dopuszczalnych odchyle  spadku (ró nice rz dnych pod a). Pomiaru nale y dokona  z dok adno ci  do
0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odleg ych od siebie co najmniej o 30 m,

f. stanu deskowa  wykopów pod wzgl dem bezpiecze stwa pracy robotników,
g. nachylenia skarp w wykopach,
h. wykonania niezb dnych zej  do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej ni  co 20 m).

Wyniki bada  powinny by  wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru cz ciowego.

8.4.Odbiór techniczny ko cowy

8.4.1. Przy odbiorze ko cowym powinny by  przed one nast puj ce dokumenty:
a. protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych,
b. protokó  przeprowadzonego badania stopnia zag szczenia grunty po zasypaniu przewodu.

8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym ko cowym
Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy u enia przewodu, zasypka g ówna, usuni cie szalowania i zag sz-
czenie powinny by  zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku nieokre lenia wska nika zag szczenia po-
winien on wynosi  ci najmniej 1.
Stopie  zag szczenia zasypki powinien by  ustalony i sprawdzony metod  podan  w dokumentacji projektowej. Wy-
niki bada  powinny by  wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA  P ATNO CI

9.1.Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podane w ST D – 00.00.00 Wiadomo ci ogólne"

9.2.Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót ziemnych i towarzysz cych mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i
ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych.
Je eli w trakcie wykonywania robót ziemnych liniowych wyst pi konieczno  zabezpieczenia ruchu ko owego i (lub)
pieszego oraz wykonania robót przygotowawczych i innych z nimi zwi zanych to koszty tych robót obejmuj :

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy,
wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperów,
ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa ruchu,
op aty/dzier awy terenu,
przygotowanie terenu,
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konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  i drena u,
tymczasow  przebudow  urz dze  obcych,
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, poziomych,
barier i wiate ,
usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pomi dzy zamawiaj cym  a  wykonawc   nast puje   po dokonaniu odbioru ko cowego.
Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto  tych robót obliczona na
podstawie:

okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci wykonanych robót potwierdzo-
nych przez zamawiaj cego lub
ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót. Ceny jednostkowe wykonania robót lub
kwoty rycza towe obejmuj :
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materia ów, narz dzi i sprz tu,
obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
wykonanie wykopów,
oszalowanie cian wykopów,
wykonanie pod a pod ruroci gi,
odwodnienie,
zasypanie wykopów wraz z zag szczeniem. Ceny te obejmuj :
robocizn  bezpo redni ,
warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu
na teren budowy,
warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami,
koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe, b ce podstaw  p atno ci, mog  by  obliczane jako:
Wariant 1. Ceny robót, w których uwzgl dniono koszty wszystkich robót tj. robót podstawowych, robót towarzysz -
cych i robót tymczasowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opis gruntów.
PN-B-04452-.2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej
BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.
PN-B-10725:199 Wodoci gi. Przewody zewn trzne. Wymagania i badania.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe

10.2.Ustawy

-    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n. zm.),
-    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),
-    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),
-    Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpo arowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),
-    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),
-    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.3-Rozporz dzenia

Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespo ów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemów oceny zgodno ci wymaga ,
jakie powinny spe nia  natyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci oraz sposobu oznaczania wyrobów
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno ci wyro-
bów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pa dziernika 2004 r. - w sprawie europejskich aprobat technicznych
oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowa nionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bez-
piecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie dziennika
budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zamawiaj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. - w sprawie szczegó owego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonal-
no-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.4.lnne dokumenty

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 - COBRTI INSTAL,
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciep owniczych z rur i elementów preizolowanych - zeszyt 4 -
COBRTI INSTAL,
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodoci gowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemys owe - wydawnictwa Arkady,
Opracowanie pt. „Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, u ytkowanie".
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D. 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych
zwi zanych z przebudow  drogi gminnej nr 107318 O w m. Trzebina Gmina Lubrza

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem kanalizacji
deszczowej przy przebudowie ulicy:

1.4. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia podstawowe przyj te w niniejszej specyfikacji technicznej s  zgodne z okre leniami przyj tymi w zeszycie
nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych" wydanych przez Centralny

rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi
w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 1.4.
System kanalizacyjny - sie  ruroci gów i urz dze  lub obiektów pomocniczych, które s  do odprowadzania wód
powierzchniowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.
System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w którym przep yw odbywa si  dzi ki sile ci ko ci, a przewody s
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cz ciowego nape nienia.
Sie  kanalizacyjna ogólnosp awna - sie  przeznaczona do odprowadzania cieków bytowo-gospodarczych, przemys o-
wych i opadowych.
Sie  kanalizacyjna ciekowa - sie  przeznaczona do odprowadzania cieków bytowo-gospodarczych i przemys owych.
Sie  deszczowa - sie  przeznaczona do odprowadzania cieków opadowych.
Studzienka monolityczna - studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji monolitycznej.
Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza cz  komory roboczej i komin w azowy s
wykonane z prefabrykatów.
Studzienka murowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza cz  komory roboczej wykonana jest z ceg y.
Studzienka w azowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynno ci eksplo-
atacyjnych w kanale.
Studzienka inspekcyjna (przegl dowa) - studzienka niew azowa przystosowana do wykonywania czynno ci eksplo-
atacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoc  urz dze  hydraulicznych (czyszczenie kana ów) oraz techniki
video do przegl dów kana ów.
Komora robocza - cz  studzienki przeznaczona do wykonywania czynno ci eksploatacyjnych.
Komin w azowy - szyb cz cy komor  robocz  z powierzchni  terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia
obs ugi.
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przep ywu cieków.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , posta-
nowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze
sztuk  budowlan . Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt1.5.

1.6. Dokumentacja robót monta owych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacj  robót monta owych sieci kanalizacyjnych stanowi :
projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie
szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówie-
nia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budow ,
projekt wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
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specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówie  publicznych), sporz dzona
zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjo-
nalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpie-
cze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n. zmianami),
dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania u ytych wyrobów
budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych i robót zanikaj cych, z za czonymi protoko ami z bada  kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza czyli wcze niej wymienione cz ci sk adowe dokumentacji robót z naniesionymi zmia-
nami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. -
tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami).
Roboty nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST D 00.00.00  „Wymagania
ogólne" pkt 2

Materia y stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie :
oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wpro-
wadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za
zgodn  z wymaganiami podstawowymi, lub
deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie  wyrobów maj cych niewielkie   znaczenie   dla   zdrowia    i   bezpiecze stwa  okre lonym
przez  Komisj  Europejsk , lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE,
dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn , b  uznano za „regionalny wyrób
budowlany".

2.2. Rodzaje materia ów

2.2.1. Rury i kszta tki z niezmi kczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i kszta tki z niezmi kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji musz  spe nia  warunki
okre lone w PN-EN 1401-1:1999.
Wymiary DN/OD rur i kszta tek s  nast puj ce:
200

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne musz  spe nia  warunki okre lone w PN-EN 10729:1999.
Studzienki kanalizacyjne powinny by  wykonane z materia ów trwa ych. Zaleca si :
- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniaj cymi,
- kr gi betonowe i elbetowe czone na zapraw  cementow  lub na uszczelki,
- ceg  kanalizacyjn  PN-76/B-12037,
- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.
W przypadku cieków agresywnych nale y zastosowa  odpowiednie materia y chemoodporne lub izolacje.
Minimalna rednica wewn trzna studzienki w azowej powinna wynosi  1,20 m wyj tkowo dopuszcza si  1,0 m a wy-
soko  komory roboczej 2,0 m.

3. SPRZ T

3.1.  Ogólne wymagania  dotycz ce  sprz tu  podane  zosta y w ST  D 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3

Do wykonania robót nale y stosowa  jedynie taki sprz t, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  wyko-
nywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod
wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwesto-
ra. W przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez inwesto-
ra.
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Sprz t stosowany do wykonania robót musi by  utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy, oraz spe nia
normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy  kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robo-
tach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu.
Wybrany sprz t, po akceptacji nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podane zosta y w ST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4

4.2. Wymagania dotycz ce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgl du na specyficzne cechy rur nale y spe ni  nast puj ce dodatkowe wymagania:
rury nale y przewozi  wy cznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadaj cymi boczne wsporniki o mak-
symalnym rozstawie 2 m, a wystaj ce poza pojazd ko ce rur nie mog  by  d sze ni  1 m,
je eli przewo one s  lu ne rury, to przy ich uk adaniu w stosy na samochodzie wysoko adunku nie powinna przekra-
cza  1 m,\
podczas transportu rury powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe cz ci rodków transportu jak
ruby, cuchy, itp. Lu no uk adane rury powinny by  zabezpieczone przed zarysowaniem przez pod enie tektury

falistej i desek pod cuch spinaj cy boczne ciany skrzyni samochodu,
podczas transportu rury powinny by  zabezpieczone przed zmian  po enia. Platforma samochodu powinna by  usta-
wiona w poziomie.
Wed ug istniej cych zalece  przewóz powinien odbywa  si  przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotycz ce przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.3.1. Wymagania dotycz ce przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu musz  by  zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by  u one ci le obok siebie i
zabezpieczone przed przesuwaniem si  (wy cznie materia ami niemetalowymi - najlepiej ta mami parcianymi).
Powierzchnie pojazdów przewo cych studzienki musz  by  równe i pozbawione ostrych lub wystaj cych kraw dzi.

4.3.2. Wymagania dotycz ce przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich elementów prefabrykowa-
nych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nale y przewozi  w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu musz  by
zabezpieczone przed mo liwo ci  przesuni cia si . Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na ko owych
rodkach transportu powinny by  one uk adane na elastycznych podk adach.

4.4. Sk adowanie materia ów

4.4.1. Sk adowanie rur i kszta tek w wi zkach lub luzem

Rury i kszta tki nale y w okresie przechowywania chroni  przed bezpo rednim dzia aniem promieniowania s oneczne-
go i temperatur  przekraczaj  40°C.
Przy d ugotrwa ym sk adowaniu (kilka miesi cy lub d ej) rury powinny by  chronione
przed dzia aniem wiat a s onecznego przez przykrycie sk adu plandekami brezentowymi lub innym materia em (np.
foli  nieprze roczyst  z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nale y zapewni  cyrkulacj  powietrza pod pow ok
ochronn  aby rury nie nagrzewa y si  i nie ulega y deformacji.
Oryginalnie zapakowane wi zki rur mo na sk adowa  po trzy, jedna na drugiej do wysoko ci maksymalnej 3 m, przy
czym ramki wi zek winny spoczywa  na sobie, lu ne rury lub niepe ne wi zki mo na sk adowa  w stosach na równym
pod u, na podk adkach drewnianych o szeroko ci min. 10 cm, grubo ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy po-
winny by  z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odst pach co 1-2 m. Wysoko  uk adania
rur w stosy nie powinna przekracza  7 warstw rur i 1,5 m wysoko ci. Rury o ró nych rednicach winny by  sk adowane
odr bnie.
Rury kielichowe uk ada  kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela  przek adkami drewnianymi.
Stos nale y zabezpieczy  przed przypadkowym ze lizgni ciem si  rury poprzez ograniczenie jego szeroko ci przy po-
mocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odst pach 1+2 m.

4.4.2. Sk adowanie studzienek prefabrykowanych
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Elementy prefabrykowane nale y sk adowa  na placu sk adowym o wyrównanej i odwodnionej powierzchni. Prefabry-
katy drobnowymiarowe mog  by  uk adane w stosach o wysoko ci do 1,80 m. Stosy powinny by  zabezpieczone przed
przewróceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zosta y w ST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5

5.2. Warunki przyst pienia do robót

Przed przyst pieniem do monta u sieci kanalizacyjnej nale y:
dokona  geodezyjnego wytyczenia trasy ruroci gu,
wykona  wykopy z ewentualnym umocnieniem ich cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
obni  poziom wody gruntowej  na czas wykonywania robót podstawowych  (w przypadku wyst pienia
wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych),
przygotowa  pod e pod ruroci g zgodnie z dokumentacj .

5.3. Monta  ruroci gów

Monta  ruroci gów mo e odbywa  si  dwoma metodami:
monta  odcinków ruroci gów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
monta  odcinków ruroci gu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by  u one w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na ca ej d ugo ci po-
winny przylega  do pod a na co najmniej 1/4 obwodu.

5.4. Po czenia rur i kszta tek z PVC-U

Przed monta em rur i kszta tek z PVC-U i PP nale y dokona  ich ogl dzin. Powierzchnie wewn trzne i zewn trzne rur
oraz kszta tek powinny by  g adkie, czyste, bez przypale , pozbawione nierówno ci, porów i jakichkolwiek innych
uszkodze  w stopniu uniemo liwiaj cym spe nienie wymaga  okre lonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN
1401-3:2002(11) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

5.4.1. Po czenia kielichowe na wcisk

Monta  po cze  kielichowych polega na wsuni ciu (wci ni ciu) ko ca rury w kielich, z osadzon  uszczelk  (pier cie-
niem elastomerowym), do okre lonej g boko ci. Dopuszczalne jest stosowanie rodka smaruj cego u atwiaj cego
wsuwanie. Nale y zwróci  szczególn  uwag  na osiowe wprowadzenie ko ca rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by  szczelne i musz  spe nia  wymagania okre lone w PN-B/10729:1999.
Elementy prefabrykowane studzienek, a tak e studzienki z tworzyw sztucznych powinny by  montowane zgodnie z
instrukcjami producentów.

6. KONTROLA  JAKO CI  ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ci robót podane zosta y w ST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6

6.2. Kontrol  wykonania sieci kanalizacyjnych nale y przeprowadzi  zgodnie z zaleceniami okre lonymi w ze-
szycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt

7 KONTROLA I BADANIA PRZY ODBIORZE.

Szczelno  przewodów wraz z pod czeniami i studzienkami nale y zbada  zgodnie z zasadami okre lonymi w PN-EN
1610:2002. Badanie to powinno by  przeprowadzone z u yciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).
Metoda bada  powinna by  wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegó owej specyfikacji technicznej (ST).
Przewód kanalizacyjny spe nia wymagania okre lone w normie (podczas badania szczelno ci przy u yciu powietrza),
gdy spadek ci nienia zmierzony po up ywie czasu bada  jest mniejszy ni  okre lony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.
Je eli w czasie wykonywania próby szczelno ci z u yciem powietrza wyst puj  uszkodzenia, nale y przeprowadzi
badanie wod  i wyniki te powinny by  decyduj ce.
Wymagania dotycz ce badania szczelno ci przy pomocy wody, s  spe nione, je eli ilo  wody dodanej (podczas wyko-
nywania bada ) nie przekracza:
0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów,
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0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami w azowymi,
0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,
m2 - odnosi si  do wewn trznej powierzchni zwil onej rur i studzienek.

7.  OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zosta y w ST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i ST, w jed-
nostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy monta u sieci wodoci gowych s  roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych
cian, wykonanie pod a pod ruroci gi oraz zasypanie z zag szczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót nale y

przyj  takie same jak dla robót ziemnych okre lone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru s :
wykopy i zasypka - m3,
umocnienie cian wykopów - m2,
wykonanie pod a - m3 (lub m2 i grubo  warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych

Obmiaru robót podstawowych sieci i przy czy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robót w oparciu o KNR 2-18 lub
KNNR 4) dokonuje si  z uwzgl dnieniem podzia u na:
rodzaj rur i ich rednice,
rodzaj wykopu - o cianach pionowych lub skarpowych,

boko  posadowienia ruroci gu licz c od powierzchni terenu,
poziom wody gruntowej.

ugo  kana ów obmierza si  w metrach wzd  osi. Do d ugo ci kana ów nie wlicza si  komór i studni rewizyjnych
(licz c ich wymiar wewn trzny).
Zw ki zalicza si  do przewodów o wi kszej rednicy.
Pod a pod ruroci gi obmierza si  w metrach kwadratowych, a obetonowanie kana ów - w metrach sze ciennych zu-
ytego betonu.

Kszta tek nie wlicza si  do d ugo ci ruroci gu, a oblicza si  ich liczb  w sztukach.
Studni rewizyjne z prefabrykatów betonowych i tworzyw sztucznych okre la si  w kompletach zale nie od rednicy,
rodzaju gruntów (dla studni wykonywanych metod  studniarsk ) i g boko ci. G boko  studni okre la si  jako ró ni-

 rz dnych w azu i dna studni.
ugo  odcinków kana ów i kolektorów poddanych próbie szczelno ci nale y mierzy  mi dzy osiami studzienek rewi-

zyjnych, ograniczaj cych odcinek poddany próbie.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8

8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nale y przeprowadzi  zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt.
7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych

8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje bada

Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zale ne s  od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory
techniczne robót sk adaj  si  z odbioru technicznego cz ciowego dla robót zanikaj cych i odbioru technicznego ko -
cowego po zako czeniu budowy.
Badania przy odbiorze powinny by  zgodne z PN-EN 1610.

8.4. Odbiór techniczny cz ciowy

Badania przy odbiorze technicznym cz ciowym polegaj  na:
zbadaniu zgodno ci usytuowania i d ugo ci przewodu z dokumentacj . Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu
od osi wytyczonej nie powinno przekracza  ±2 cm. Dopuszczalne odchylenie rz dnych u onego przewodu od prze-
widzianych w projekcie nie powinno przekracza  ±1 cm,
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zbadaniu pod a naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia pod a naturalnego,
sposób jego zag szczenia powinien by  uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
zbadaniu pod a wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo ci i rodzaju, zgodnie z dokumentacj ,
zbadaniu materia u ziemnego u ytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien by  drobny i rednioziarnisty,
bez grud i kamieni. Materia  ten powinien by  zag szczony,
zbadaniu szczelno ci przewodu. Badanie szczelno ci nale y przeprowadzi  zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji gra-
witacyjnej.
Szczelno  przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa  utrzymanie przez okres 30 minut
ci nienia próbnego, wywo anego wype nieniem badanego odcinka przewodu wod  do poziomu terenu. Ci nienie to nie
mo e by  mniejsze ni  10 kPa i wi ksze ni  50 kPa, licz c od poziomu wierzchu rury.
Dopuszcza si  wykonywanie próby szczelno ci za pomoc  powietrza wg PN-EN 1610.
Wyniki bada , powinny by  wpisane do dziennika budowy, który z protoko em próby szczelno ci przewodu, inwenta-
ryzacj  geodezyjn  (dopuszcza si  inwentaryzacj  szkicow ) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno ci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi, dotycz cymi rur i kszta tek, studzienek kanalizacyjnych, zwie cze  wpustów i
studzienek kanalizacyjnych jest przed ony podczas spisywania protoko u odbioru technicznego - cz ciowego (za-

cznik 1), który stanowi podstaw  do decyzji o mo liwo ci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanaliza-
cyjnej.
Wymagane jest tak e dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego cz ciowego. Kierow-
nik budowy jest zobowi zany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - cz ciowym
przewodu kanalizacyjnego, zg osi  inwestorowi do odbioru roboty ulegaj ce zakryciu, zapewni  dokonanie prób i
sprawdzenie przewodu, zapewni  geodezyjn  inwentaryzacj  przewodu, przygotowa  dokumentacj  powykonawcz .

8.5. Odbiór techniczny ko cowy

Badania przy odbiorze technicznym ko cowym polegaj  na:
zbadaniu zgodno ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacj  geodezyjn ,
zbadaniu zgodno ci protoko u odbioru wyników bada  stopnia zag szczenia gruntu zasypki wykopu,
zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
zbadaniu protoko ów odbiorów prób szczelno ci przewodów kanalizacyjnych. Wyniki bada  powinny by  wpisane do
dziennika budowy, który z:
protoko ami odbiorów technicznych cz ciowych przewodu kanalizacyjnego (za cznik 1),
projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
wynikami bada  stopnia zag szczenia gruntu zasypki wykopu,
inwentaryzacj  geodezyjn ,
protoko em szczelno ci systemu kanalizacji grawitacyjnej (za cznik 2), nale y przekaza  inwestorowi wraz z wykona-
nym przewodem sieci kanalizacyjnej.
Konieczne  jest   dokonanie  wpisu   do   dziennika   budowy   o   wykonaniu   odbioru technicznego ko cowego.
Teren   po  budowie   przewodu   kanalizacyjnego   powinien   by   doprowadzony  do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcj  obs ugi okre lonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze ko cowym

 o wiadczenia:
o  wykonaniu   przewodu   kanalizacyjnego   zgodnie  z  dokumentacj   projektow   i warunkami pozwolenia na budo-

,
o doprowadzeniu do nale ytego stanu i porz dku terenu budowy, a tak e - w razie korzystania - ulicy i s siaduj cej z
budow  nieruchomo ci.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót monta owych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych mo e by  dokonane jednorazowo po wy-
konaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów
cz ciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru ko cowego.
Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto  tych robót obliczona na
podstawie:
okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót potwierdzonych przez zamawiaj ce-
go lub
ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.
Ceny  jednostkowe  wykonania   robót   lub   kwoty   rycza towe   obejmuj ce   roboty monta owe sieci kanalizacyj-
nych z tworzyw sztucznych uwzgl dniaj :
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przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materia ów, narz dzi i sprz tu,
obs ug  sprz tu nie posiadaj cego etatowej obs ugi,
przenoszenie podr cznych urz dze  i sprz tu w miar  post pu robót,
wykonanie robót ziemnych,
monta  ruroci gów i obiektów sieciowych i urz dze ,
wykonanie prób szczelno ci,
usuni cie wad i usterek powsta ych w czasie wykonywania robót,
doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, oraz
jego aktualizacj  stosownie do post pu robót,
ustawienie tymczasowego  oznakowania  i  o wietlenia  zgodnie  z  zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i wy-
maganiami bezpiecze stwa ruchu,
op aty za zaj cia terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcj    tymczasowej   nawierzchni,   ramp,   chodników,   kraw ników,   barier, oznakowa  i drena u,
tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie,   przestawianie,   przykrycie   i   usuni cie   tymczasowych   oznakowa  pionowych, poziomych, barier i
wiate ,

utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowa ,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiaj cy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpo arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó n. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó n. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym odprowadzeniu cieków (Dz. U. Nr
72, poz. 747).

10.2. Rozporz dzenia

Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespo ów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodno ci wyrobów bu-
dowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre lenia polskich jednostek organizacyj-
nych upowa nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udziela-
nia, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. -w sprawie ogólnych przepisów bez-
piecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów bu-
dowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie dziennika
budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zamawiaj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. - w sprawie szczegó owego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Normy

1.   PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
2.   PN-EN 752-1:2000 Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Poj cia ogólne i definicje
3.   PN-EN 752-2:2000 Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
4.   PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci nieniowe systemy przewodo-

we z niezmi kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymaga-
nia dotycz ce rur, kszta tek i systemu

5.   PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci nienio-
wej kanalizacji deszczowej i ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Cz  3: Zalecenia dotycz ce wykonania instalacji

6.   PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci nieniowe systemy przewodo-
we z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotycz ce rur, kszta tek i
systemu

7.   PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci nieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotycz ce rur,
kszta tek i systemu (Zmiana A1)

8.   PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci nieniowej kanalizacji desz-
czowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Cz  2: Zalecenia dotycz ce oceny zgodno ci

9.   PN-EN 588-1:2000 Rury w ókno cementowe do kanalizacji. Rury, z cza i kszta tki do systemów grawitacyjnych
10. PN-EN 588-2:2000 Rury w ókno cementowe do kanalizacji. Cze  2: Studzienki w azowe i nie w azowe
11. PN-EN 124:2000 Zwie czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i

ko owego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako ci
12. PN-64/H-74086 Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych
13. PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
14. PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceg y kanalizacyjne
15. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotycz ce elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyj-

nej
16. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materia owe dotycz ce uszczelek z czy rur wo-

doci gowych i odwadniaj cych. Cz  1: Guma
17. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materia owe dotycz ce uszczelek z czy rur wo-

doci gowych i odwadniaj cych. Cz  2: Elastomery termoplastyczne
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D-03.02.01a  REGULACJA   PIONOWA   URZ DZE  NA SIECIACH KOD CPV 45230000 - 8

1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych
zwi zanych z przebudow  drogi gminnej nr 107318 O w m. Trzebina Gmina Lubrza

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem i odbiorem
przypowierzchniowej regulacji pionowej urz dze  na sieciach (np. studzienek rewizyjnych, wpustów ulicznych)

1.4. Okre lenia podstawowe

Studzienka kanalizacyjna - urz dzenie po czone z kana em, przeznaczone do kontroli lub prawid owej eksploatacji
kana u.

Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urz dzenie do kontroli kana ów nieprze azowych, ich konserwacji i przewietrzania.

Wpust uliczny (wpust ciekowy, studzienka ciekowa) - urz dzenie do przej cia wód opadowych z powierzchni i od-
prowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnosp awnej.

az studzienki - element eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umo liwiaj cy
dost p do urz dze  kanalizacyjnych.

Kratka ciekowa - urz dzenie, przez które wody opadowe przedostaj  si  od góry do wpustu ulicznego.

Nasada ( eliwna) z wlewem bocznym (w kraw niku) - urz dzenie, przez które wody opadowe przedostaj  si  w
aszczy nie kraw nika do wpustu ulicznego.

Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami poda-
nymi w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania
ogólne” [1] pkt 2.

2.2. Materia y do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej nale y u :
a. materia y otrzymane z rozbiórki studzienki oraz z rozbiórki otaczaj cej nawierzchni, nadaj ce si  do ponow-

nego wbudowania,
b. materia y nowe, b ce materia em uzupe niaj cym, tego samego typu, gatunku i wymiarów, jak materia  roz-

biórkowy, odpowiadaj ce wymaganiom:
ST D-03.02.01 [2] w przypadku materia ów do naprawy studzienki,
ST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materia ów potrzebnych do u enia
nowej nawierzchni.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.

3.2. Sprz t stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

Wykonawca przyst puj cy do wykonania naprawy, powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego
sprz tu:

pi y tarczowej,



Przebudowa drogi gminnej Ne 107318 O w miejscowo ci Trzebina gmina Lubrza

Edkom Edward Król ul. Ptasia 6, 45-139 Opole, tel. 501 325976 63

ota pneumatycznego,
spr arki powietrza,

wigu samochodowego,
zag szczarki wibracyjnej,
sprz tu pomocniczego (szczotka, opata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 4.

4.2. Transport materia ów

Transport nowych materia ów do wykonania naprawy, powinien odpowiada  wymaganiom okre lonym w:
a. ST D - 03.02.01 [2], w przypadku materia ów do naprawy studzienki,

b. ST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materia ów wykorzystywanych do wyko-
nania nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Uszkodzenia zapadni tych studzienek, podlegaj ce naprawie

Uszkodzenie studzienek urz dze  podziemnych wyst puje, gdy ró nica poziomów pomi dzy:
kratk  wpustu ulicznego a górn  powierzchni  warstwy cieralnej nawierzchni wynosi powy ej 1,5 cm,

azem studzienki a górn  powierzchni  nawierzchni wynosi powy ej 1 cm.

5.3. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy polegaj cej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
1. roboty przygotowawcze

rozpoznanie uszkodzenia,
wyznaczenie powierzchni podlegaj cej naprawie,

2. wykonanie naprawy
napraw  uszkodzonej studzienki,

enie nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
okre leniu stanu nawierzchni w bezpo rednim otoczeniu studzienki,
wst pnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
rozeznaniu mo liwo ci wykorzystania dotychczasowych elementów urz dzenia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowa  ca y obszar uszkodzonej nawierzchni wokó
zapadni tej studzienki. Powierzchni tej nale y nada  kszta t prostok tnej figury geometrycznej.
Powierzchni  przeznaczon  do wykonania naprawy akceptuje Inspektor nadzoru.

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Je eli dokumentacja projektowa lub ST nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej naprawy uszkodzo-
nej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora nadzoru, obejmuje:

1. zdj cie przykrycia (pokrywy, w azu, kratki ciekowej, nasady z wlewem bocznym) urz dzenia podziemnego,
2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokó  studzienki:

czne (d utami, haczykami z drutu, m otkami brukarskimi, ew. dr gami stalowymi itp. - w przypadku na-
wierzchni typu kostkowego),
mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) - z
pionowym wyci ciem kraw dzi uszkodzenia pi  tarczow  i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy

otów pneumatycznych, dr gów stalowych itp.,
3. rozebranie uszkodzonej górnej cz ci studzienki (np. cz ci eliwnych, p yt elbetowych pod studzienk , kr gów

podporowych itp.),
4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce sk ado-

wania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materia u przydatnego do dalszych robót,
5. szczegó owe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podj cie ko cowej decyzji o sposobie naprawy i wykorzysta-

niu istniej cych materia ów,
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6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej cz ci studzienki (np. nasady wpustu, komina
azowego) z ew. uzupe nieniem ubytków,

7. w przypadku niewielkiego zapadni cia - poziomowanie górnej cz ci komina w azowego, nasady wpustu itp.
przy u yciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodze  wi kszych - wykonanie deskowania oraz

enie i zag szczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, wed ug wymiarów dostosowanych do ro-
dzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dziel cego itp.), a tak e rozebranie deskowa-
nia,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki ciekowej z wykorzystaniem istniej cych lub nowych materia ów
oraz ew. wyrównaniem zapraw  cementow .

W przypadku znacznych zapadni  studzienki, wynikaj cych z uszkodze  (zniszcze ) korpusu studzienki, kana ów,
przykanalików, elementów dennych, wymycia gruntu itp. - sposób naprawy nale y okre li  indywidualnie i wykona  j
wed ug osobno opracowanej specyfikacji technicznej.

5.6. U enie nowej nawierzchni

Now  nawierzchni , wokó  naprawionej studzienki, nale y wykona  w sposób identyczny ze stanem przed przebudo-
.

Do nawierzchni nale y u , w najwi kszym zakresie, materia  otrzymany z rozbiórki, nadaj cy si  do ponownego
wbudowania. Nowy uzupe niany materia  powinien by  jak najbardziej zbli ony do materia u starego. Zmiany kon-
strukcji jezdni mog  by  dokonane pod warunkiem akceptacji Inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu podbudowy nale y zwraca  szczególn  uwag  na poprawne jej zag szczenie wokó  komina i ko -
nierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku cz ci eliwnych lub metalowych powinny by
pokryte asfaltem.
W zale no ci od rodzaju nawierzchni istniej cej, poszczególne wykonywane podbudowy i warstwy cieralne mog
odpowiada  wymaganiom okre lonym w:

a. ST D - .01.01 04.03.01 [3], dla warstw dolnych podbudów,
b. ST D - 04.04.00 04.04.03 [4], dla podbudów z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
c. ST D - 04.05.00 04.05.04 [5], dla podbudów z gruntów stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi,
d. ST D - 05.03.23b [12], dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
e. innych ST, przy stosowaniu innych rodzajów nawierzchni.

W przypadku konieczno ci wymiany kraw nika, naprawiony kraw nik powinien odpowiada  wymaganiom ST D -
08.01.01 02 [13].

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien:
uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certy-
fikaty na znak bezpiecze stwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno ci, deklaracje zgodno ci, ew. badania
materia ów wykonane przez dostawców itp.),
sprawdzi  cechy zewn trzne  gotowych materia ów z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia Inspektor nadzoruowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

   Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów, które nale y wykona  w czasie robót podaje tablica 1.

Tablica 1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie robót

Lp. Wyszczególnienie bada  i pomiarów Cz stotliwo  bada Warto ci dopuszczalne
1 Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej

do wykonania naprawy 1 raz Niezb dna powierzchnia

2 Roboty rozbiórkowe 1 raz
Akceptacja nieuszkodzonych materia ów

3 Szczegó owe rozpoznanie uszkodzenia i
decyzja o sposobie naprawy 1 raz Akceptacja Inspektora nadzoru

4 Naprawa studzienki Ocena ci a Wg pktu 5.5
5 enie nawierzchni Ocena ci a Wg pktu 5.6

6 Po enie studzienki w stosunku do ota-
czaj cej nawierzchni 1 raz

Kratka ciekowa ok. 0,5 cm poni ej, w az
studzienki - w poziomie nawierzchni
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6.4. Badania wykonanych robót

Po zako czeniu robót nale y sprawdzi  wizualnie:
wygl d zewn trzny wykonanej naprawy w zakresie wygl du, kszta tu, wymiarów, desenia nawierzchni typu
kostkowego,
poprawno  profilu pod nego i poprzecznego, nawi zuj cego do otaczaj cej nawierzchni i umo liwiaj cego
sp yw powierzchniowy wód.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest  1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
roboty rozbiórkowe,
naprawa studzienki.

Odbiór tych robót powinien by  zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz niniejszej
ST.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci  podano w ST D - 00.00.00 [1]  „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
roboty rozbiórkowe,
dostarczenie materia ów i sprz tu,
wykonanie naprawy studzienki,

enie nawierzchni,
odwiezienie nieprzydatnych materia ów rozbiórkowych na sk adowisko,
przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprz tu.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Ogólne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogólne
2. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
3. D-04.01.01 04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie
4. D-04.04.00 04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
5. D-04.05.00 04.05.04 Podbudowy i ulepszone pod a z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami

hydraulicznymi
6. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
7. D-05.03.01a Remont  cz stkowy nawierzchni z kostki kamiennej
8. D-05.03.02a Remont cz stkowy nawierzchni klinkierowej
9. D-05.03.03a Remont cz stkowy nawierzchni z p yt betonowych
10. D-05.03.07 Nawierzchni z asfaltu lanego
11. D-05.03.17 Remont cz stkowy nawierzchni bitumicznych
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12. D-05.03.23b Remont cz stkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej
13. D-08.01.01 02 Kraw niki
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D – 04.00.00. PODBUDOWY KOD CPV 45233000 - 9

D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG SZCZENIEM POD A KOD CPV 45233000 - 9

1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych
zwi zanych z przebudow  drogi gminnej nr 107318 O w m. Trzebina Gmina Lubrza

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z profilowaniem pod a.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D
- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

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

2. MATERIA Y

Nie wyst puj .

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania robót

Wykonawca przyst puj cy do wykonania koryta powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz -
tu:
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko nie ustawianym lemieszem; Inspektor nadzoru mo e dopu ci  wy-

konanie koryta z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w skich koryt),
- walców statycznych, wibracyjnych lub p yt wibracyjnych.
Stosowany sprz t nie mo e spowodowa  niekorzystnego wp ywu na w ciwo ci gruntu pod a.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia ów

Wymagania dotycz ce transportu materia ów podano w ST D - 04.02.01, D - 04.02.02, D - 04.03.01 pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Warunki przyst pienia do robót

Wykonawca powinien przyst pi  do wykonania koryta bezpo rednio przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykona-
niem warstw nawierzchni. Wcze niejsze przyst pienie do wykonania koryta jest mo liwe wy cznie za zgod  Inspekto-
ra nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie nie mo e odbywa  si  ruch budowla-
ny, niezwi zany bezpo rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Utrzymanie koryta

Pod e (koryto) powinno by  utrzymywane w dobrym stanie.
Je eli po wykonaniu robót zwi zanych z wykonaniem koryta nast pi przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst pi
natychmiast do uk adania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy  pod e przed nadmiernym zawilgoce-
niem, na przyk ad przez roz enie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Je eli koryto uleg o nadmiernemu zawilgoceniu, to do uk adania kolejnej warstwy mo na przyst pi  dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu pod a Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb dnych napraw. Je eli
zawilgocenie nast pi o wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw  wykona on na w asny koszt.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów

Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych i zag szczenia koryta i wyprofilowane-
go pod a podaje tablica 2.

Tablica 2. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego pod a

Lp. Wyszczególnienie bada
i pomiarów

Minimalna cz stotliwo
bada  i pomiarów

1 Szeroko  koryta 10 razy na 1 km

2 Równo  pod na co 20 m na ka dym pasie ruchu

3 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rz dne wysoko ciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kraw dziach dla autostrad i
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozosta ych dróg

6 Ukszta towanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej kraw dziach dla autostrad   i
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozosta ych dróg

Zag szczenie, wilgotno  gruntu pod a w 2 punktach na dziennej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej
ni  raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona  w punktach g ównych
uków poziomych

6.2.2. Szeroko  koryta (profilowanego pod a)

Szeroko  koryta i profilowanego pod a nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm i -5
cm.

6.2.3. Równo  koryta (profilowanego pod a)
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Nierówno ci pod ne koryta i profilowanego pod a nale y mierzy  4-metrow at  zgodnie z norm  BN-68/8931-04
[4].
Nierówno ci poprzeczne nale y mierzy  4-metrow at .
Nierówno ci nie mog  przekracza  20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego pod a powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  z tolerancj
0,5%.

6.2.5. Rz dne wysoko ciowe

Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi koryta lub wyprofilowanego pod a i rz dnymi projektowanymi nie
powinny przekracza  +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Ukszta towanie osi w planie

 w  planie  nie  mo e  by  przesuni ta  w  stosunku  do  osi  projektowanej  o  wi cej  ni  3 cm dla autostrad
i dróg ekspresowych lub wi cej ni  5 cm dla pozosta ych dróg.

6.2.7. Zag szczenie koryta (profilowanego pod a)

Wska nik zag szczenia koryta i wyprofilowanego pod a okre lony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by  mniejszy
od podanego w tablicy 1.
Je li jako kryterium dobrego zag szczenia stosuje si  porównanie warto ci modu ów odkszta cenia, to warto  stosunku
wtórnego do pierwotnego modu u odkszta cenia, okre lonych zgodnie z norm  BN-64/8931-02 [3] nie powinna by
wi ksza od 2,2.
Wilgotno  w czasie zag szczania nale y bada  wed ug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno  gruntu pod a powinna by
równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do + 10%.

6.3. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego pod a)

Wszystkie powierzchnie, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech geometrycznych od okre lonych w punkcie 6.2 po-
winny by  naprawione przez spulchnienie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zag szczenie.
Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. OODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- za adunek nadmiaru odspojonego gruntu na rodki transportowe i odwiezienie na odk ad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub pod a,
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- zag szczenie,
- utrzymanie koryta lub pod a,
- przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i pod-

a przez obci enie p yt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu
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D.04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNA KOD CPV 45233000 - 9

1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych
zwi zanych z przebudow  drogi gminnej nr 107318 O w m. Trzebina Gmina Lubrza

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem warstwy mro-
zoochronnej stosowanej jako cz  podbudowy pomocniczej w przypadku, gdy pod e stanowi  grunty w tpliwe lub
wysadzinowe.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

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

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia ów

Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu warstw ods czaj cych s :
- pospó ka,

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw ods czaj cych i odcinaj cych powinny spe nia  nast puj ce warunki:
a) szczelno ci, okre lony zale no ci :

15

85
5

D
d

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinaj cej lub ods czaj cej
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu pod a.
Dla materia ów stosowanych przy wykonywaniu warstw ods czaj cych warunek szczelno ci musi by  spe niony, gdy
warstwa ta nie jest uk adana na warstwie odcinaj cej.
b) zag szczalno ci, okre lony zale no ci :
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U
d
d

60

10
5

gdzie:
U - wska nik ró noziarnisto ci,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworz cego warstw  odcinaj ,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworz cego warstw  odcinaj .
Piasek stosowany do wykonywania warstw ods czaj cych i odcinaj cych powinien spe nia  wymagania normy PN-B-
11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

wir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw ods czaj cych i odcinaj cych powinny spe nia  wymagania nor-
my PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.
Mia  kamienny do warstw ods czaj cych i odcinaj cych powinien spe nia  wymagania normy PN-B-11112 [4].

2.4. Sk adowanie materia ów

2.4.1. Sk adowanie kruszywa

Je eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy ods czaj cej lub odcinaj cej nie jest wbudowane bezpo rednio
po dostarczeniu na budow  i zachodzi potrzeba jego okresowego sk adowania, to Wykonawca robót powinien zabez-
pieczy  kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami kamiennymi. Pod e w miejscu sk a-
dowania powinno by  równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania robót

Wykonawca przyst puj cy do wykonania warstwy odcinaj cej lub ods czaj cej powinien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania z nast puj cego sprz tu:

- równiarek,
- walców statycznych,
- yt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia ów

Transport materia ów stosowanych do wykonania warstwy mrozoochronnej powinien odpowiada  wymaganiom poda-
nym w ST D - 04.02.01 „Warstwy ods czaj ce i odcinaj ce” pkt 4.2.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Przygotowanie pod a

Pod e gruntowe powinno spe nia  wymagania okre lone w ST D - 02.00.00 „Roboty ziemne” oraz D -04.01.01 „Ko-
ryto wraz z profilowaniem i zag szczaniem pod a”.
Warstwy odcinaj ca i ods czaj ca powinny by  wytyczone w sposób umo liwiaj cy wykonanie ich zgodnie z doku-
mentacj  projektow , z tolerancjami okre lonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by  ustawione w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi, lub w inny sposób zaak-
ceptowany przez Inspektora nadzoru.
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Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia  naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w od-
st pach nie wi kszych, ni  co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zag szczanie kruszywa

Kruszywo powinno by  rozk adane w warstwie o jednakowej grubo ci, przy u yciu równiarki, z zachowaniem wyma-
ganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Grubo  roz onej warstwy lu nego kruszywa powinna by  taka, aby
po jej zag szczeniu osi gni to grubo  projektowan .
Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy ods czaj cej lub odcinaj cej
o grubo ci powy ej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nale y wykona  dwuwarstwowo. Rozpocz cie uk adania ka dej
nast pnej warstwy mo e nast pi  po odbiorze przez Inspektora nadzoru warstwy poprzedniej.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa nale y przed zag szczeniem wymieni  kruszywo na mate-
ria  o odpowiednich w ciwo ciach.
Natychmiast po ko cowym wyprofilowaniu warstwy ods czaj cej lub odcinaj cej nale y przyst pi  do jej zag szcza-
nia.
Zag szczanie warstw o przekroju daszkowym nale y rozpoczyna  od kraw dzi i stopniowo przesuwa  pasami pod -
nymi cz ciowo nak adaj cymi si , w kierunku jej osi. Zag szczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nale y roz-
poczyna  od dolnej kraw dzi i przesuwa  pasami pod nymi cz ciowo nak adaj cymi si , w kierunku jej górnej kra-

dzi.
Nierówno ci lub zag bienia powsta e w czasie zag szczania powinny by  wyrównywane na bie co przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuni cie materia u, a  do otrzymania równej powierzchni.
W miejscach niedost pnych dla walców warstwa odcinaj ca i ods czaj ca powinna by  zag szczana p ytami wibracyj-
nymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zag szczanie nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego od 1,0 wed ug normalnej
próby Proctora, przeprowadzonej wed ug PN-B-04481 [1]. Wska nik zag szczenia nale y okre la  zgodnie z BN-
77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materia  wbudowany w warstw  ods czaj  lub odcinaj , uniemo liwia przepro-
wadzenie badania zag szczenia wed ug normalnej próby Proctora, kontrol  zag szczenia nale y oprze  na metodzie
obci  p ytowych. Nale y okre li  pierwotny i wtórny modu  odkszta cenia warstwy wed ug BN-64/8931-02 [6].
Stosunek wtórnego i pierwotnego modu u odkszta cenia nie powinien przekracza  2,2.
Wilgotno  kruszywa podczas zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do +10%
jej warto ci. W przypadku, gdy wilgotno  kruszywa jest wy sza od wilgotno ci optymalnej, kruszywo nale y osuszy
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno  kruszywa jest ni sza od wilgotno ci optymalnej, kru-
szywo nale y zwil  okre lon  ilo ci  wody i równomiernie wymiesza .

5.4. Odcinek próbny

Je eli w ST przewidziano konieczno  wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpocz ciem robót
Wykonawca powinien wykona  odcinek próbny w celu:

- stwierdzenia, czy sprz t budowlany do rozk adania i zag szczania jest w ciwy,
- okre lenia grubo ci warstwy materia u w stanie lu nym koniecznej do uzyskania wymaganej grubo ci po za-

szczeniu,
- ustalenia liczby przej  sprz tu zag szczaj cego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska nika zag szcze-

nia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u  takich materia ów oraz sprz tu, jakie b  stosowane do wykonywa-
nia warstwy odcinaj cej i ods czaj cej na budowie.
Odcinek próbny powinien by  zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

5.5. Utrzymanie warstwy ods czaj cej i odcinaj cej

Warstwa ods czaj ca i odcinaj ca po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy powinny by  utrzymywane w
dobrym stanie.
Nie dopuszcza si  ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinaj cej lub ods czaj cej z geow óknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si  ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wy ej le cej warstwy
nawierzchni.
Koszt napraw wynik ych z niew ciwego utrzymania warstwy obci a Wykonawc  robót.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania:
- kruszyw, wed ug zasad okre lonych w ST D - 04.02.01 „Warstwy ods czaj ce i odcinaj ce” pkt 6,
- gruntów, wed ug zasad okre lonych w ST D - 02.03.01 „Wykonanie nasypów” pkt 6.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów

Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych i zag szczenia warstwy ods czaj cej i
odcinaj cej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów warstwy ods czaj cej i odcinaj cej

Lp. Wyszczególnienie
bada  i pomiarów

Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów

1 Szeroko  warstwy 10 razy na 1 km

2 Równo  pod na co 20 m na ka dym pasie ruchu

3 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rz dne wysoko ciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kraw dziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co
100 m dla pozosta ych dróg

6 Ukszta towanie osi w planie
*)

co 25 m w osi jezdni i na jej kraw dziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co
100 m dla pozosta ych dróg

7 Grubo  warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na ka dej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni  raz na 400 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni  raz na 2000 m2

8 Zag szczenie,  wilgotno
kruszywa

w 2 punktach na dziennej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni  raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona  w punktach g ównych
uków poziomych.

6.3.2. Szeroko  warstwy

Szeroko  warstwy nie mo e si  ró ni  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Równo  warstwy

Nierówno ci pod ne warstwy odcinaj cej i ods czaj cej nale y mierzy
4 metrow at , zgodnie z norm  BN-68/8931-04 [7].
Nierówno ci poprzeczne warstwy odcinaj cej i ods czaj cej nale y mierzy
4 metrow at .
Nierówno ci nie mog  przekracza  20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinaj cej i ods czaj cej na prostych i ukach powinny by  zgodne z dokumentacj  pro-
jektow  z tolerancj  0,5%.

6.3.5. Rz dne wysoko ciowe

Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi warstwy i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza  +1 cm i -
2 cm.

6.3.6. Ukszta towanie osi w planie

 w  planie  nie  mo e  by  przesuni ta  w  stosunku  do  osi  projektowanej  o  wi cej  ni  3 cm dla autostrad
i dróg ekspresowych lub o wi cej ni  5 cm dla pozosta ych dróg.

6.3.7. Grubo  warstwy

Grubo  warstwy powinna by  zgodna z okre lon  w dokumentacji projektowej z tolerancj  +1 cm, -2 cm.
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Je eli warstwa, ze wzgl dów technologicznych, zosta a wykonana w dwóch warstwach, nale y mierzy czn  grubo
tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci Wykonawca wykona napraw  warstwy przez
spulchnienie warstwy na g boko  co najmniej 10 cm, uzupe nienie nowym materia em o odpowiednich w ciwo-
ciach, wyrównanie i ponowne zag szczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny pomiar i ocena grubo ci
warstwy, wed ug wy ej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zag szczenie warstwy

Wska nik zag szczenia warstwy odcinaj cej i ods czaj cej, okre lony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by  mniej-
szy od 1.
Je eli jako kryterium dobrego zag szczenia warstwy stosuje si  porównanie warto ci modu ów odkszta cenia, to war-
to  stosunku wtórnego do pierwotnego modu u odkszta cenia, okre lonych zgodnie z norm  BN-64/8931-02 [6], nie
powinna by  wi ksza od 2,2.
Wilgotno  kruszywa w czasie zag szczenia nale y bada  wed ug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno  kruszywa powinna
by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do +10%.

6.4. Zasady post powania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech geometrycznych od okre lonych w p. 6.3, powinny
by  naprawione przez spulchnienie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zag szczone. Dodanie
nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy mrozoochronnej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonanej warstwy mrozoochronnej obejmuje:
- prace pomiarowe,
-
- dostarczenie i roz enie na uprzednio przygotowanym pod u warstwy materia u o grubo ci i jako ci okre-

lonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyrównanie u onej warstwy do wymaganego profilu,
- zag szczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
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2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo  naturalne  do  nawierzchni drogowych . wir

i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo amane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i pod-

a przez obci enie p yt
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu
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D.04.03.01. OCZYSZCZENIE 1 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH KOD CPV 45233000 - 9

1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych
zwi zanych z przebudow  drogi gminnej nr 107318 O w m. Trzebina Gmina Lubrza

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Roboty, których dotyczy ST obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie oczyszczenia i
skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi okre leniami podanymi w ST D.00.00.00.„Wymagania
ogólne”

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót i ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow , ST i polece-
niami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

2. MATERIA Y

Materia ami stosowanymi wed ug zasad niniejszej ST s :

2.1. Do skropienia warstwy niebitumicznej
- asfaltowa emulsja kationowa redniorozpadowa o w ciwo ciach zgodnych z,,Warunki techniczne. Drogowe katio-
nowe emulsje asfaltowe EmA-94’’, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1994.

2.2. Do skropienia warstw bitumicznych
asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa o w ciwo ciach zgodnych z "Warunki techniczne. Drogowe kationo-
we emulsje asfaltowe EmA-94'', IBDiM, Warszawa 1994.

2.3. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej i redniorozpadowej
Asfaltowe emulsje kationowe szybko i redniorozpadowe powinny spe nia  wymagania podane w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej i redniorozpadowej do wykonania
skropienia warstw nawierzchni.

L.p.
Wyszczeg6lnienie w ciwo ci

Wymagania

Szybkorozpadowa
redniorozpadowa

Kl - 6O Kl - 65
K - 2

1.
Zawarto  asfaltu %

59 ÷ 61 64 ÷ 66 59 ÷ 70

2. Lepko  wg Englera °E 3 ÷ 15 > 6 > 3
3. Jednorodno  0,063 mm, % < 0,10 < 0,10 < 0,10
4. Jednorodno  0,016 mm, % < 0,25 < 0,25 < 0,25
5. Trwa  0,063 mm po 4 tyg. % < 0,4 < 0,4 < 0,4
6. Sedymentacja % 5,0 5,0 5,0
7. Przyczepno  do kruszywa % 85 85 85
8. Indeks rozpadu, g/100g < 80 < 80 < 80 ÷ 120
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2.4. Sk adowanie emulsji

Warunki przechowywania nie mog  powodowa  utraty cech lepiszcza i obni enia jego jako ci.
Lepiszcze nale y przechowywa  w zbiornikach stalowych zabezpieczonych przed dost pem wody i zanieczyszczeniem.
Warunki przechowywania:

- czas sk adowania emulsji nie powinien przekracza  3 miesi cy od daty jej produkcji,
- temperatura przechowywania emulsji nie powinna by  ni sza ni 3°C.

3. SPRZ T

3.1. Sprz t do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczenia warstw nawierzchni nale y stosowa  nast puj cy sprz t:
- szczotki mechaniczne (zaleca si  urz dzenia dwuszczotkowe z mo liwo ci  odpylania),
- spr arki,
- zbiorniki z wod ,
- szczotki r czne,
- lub inny sprz t zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3.2. Sprz t do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nale y u ywa  skrapiarki wyposa onej w urz dzenia pomiarowo-kontrolne pozwala-
ce na sprawdzenie i regulowanie nast puj cych parametrów: temperatury, ci nienia, obrotów pompy dozuj cej lepisz-

cze, pr dko ci poruszania si  skrapiarki, ilo ci dozowanego lepiszcza. Skraplarka powinna zapewnia  rozk adanie le-
piszcza z tolerancj  ±10 % w stosunku do ilo ci za onej.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by  izolowany termicznie tak, aby by o mo liwe zachowanie sta ej tempera-
tury lepiszcza. Wykonawca powinien posiada  aktualne wiadectwo cechowania skrapiarki.

4. TRANSPORT

4.1. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywa  si  w cysternach samochodowych. Dopuszcza si  stosowanie beczek lub innych
pojemników stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by  przedzielone przegrodami na komo-
ry  o  pojemno ci  nie  wi kszej  ni  1  m3, a ka da przegroda powinna mie  wykroje umo liwiaj ce przep yw emulsji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu powinny by  czyste i nie zawiera  resztek innych lepiszczy.
Inne warunki b  zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

4.2. Transport wody

Transport wody powinien odbywa  si  w typowych czystych beczkowozach.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie polega na usuni ciu lu nego materia u, brudu, b ota i kurzu przy u yciu szczotek mechanicznych, a w
razie potrzeby wody pod ci nieniem. W miejscach trudno dost pnych nale y u ywa  szczotek r cznych. Zanieczysz-
czenia stwardnia e nie daj ce si  usun  mechanicznie, nale y usun  r cznie za pomoc  dostosowanego sprz tu. na
terenach niezabudowanych bezpo rednio przed skropieniem, nawierzchni  mo na oczy ci  spr onym powietrzem.

5.2. Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni

Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna by  sucha. Skropienie mo na rozpocz  po akceptacji jej
oczyszczenia przez Inspektora nadzoru. Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przeprowadzi próbne skropienie w
celu okre lenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki, wymaganej ilo ci lepiszcza w zale no ci od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia oraz uzyska akceptacj  Inspektora nadzoru.
Skropienie nale y wykona  równomiernie, w miejscach trudno dost pnych r cznie przy u yciu w a
z dysz  rozpryskow  Wykonane skropienie nawierzchni nale y pozostawi  przez okres niezb dny do ca kowitego roz-
padu emulsji. W tym czasie po skropionej powierzchni nie mo e odbywa  si  jakikolwiek ruch ko owy Do czasu uk a-
dania warstwy z mieszanki mineralno- bitumicznej, Wykonawca zabezpiecza skropion  powierzchni , dopuszczaj c
tylko niezb dny ruch budowlany.
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5.2.1. Skropienie warstwy niebitumicznej
Skropienie nale y wykona  emulsj redniorozpadow  w ilo ci 0,6 ÷ 0,8 kg/m2, a u enie nast pnej warstwy mo e
nast pi  po 24 godzinach, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody

5.2.2. Skropienie warstwy bitumicznej.

Skropienie nale y wykona  emulsj  szybkorozpadow  w ilo ci:
- 0,4-0,5 kg/m2 dla powierzchni bitumicznych po frezowaniu i warstw podbudowy,
- 0,3-0,4 kg/m2 dla powierzchni pomi dzy nowouk adanymi warstwami bitumicznymi.
enie nast pnej warstwy mo e nast pi  po godzinie, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Sprawdzenie jako ci lepiszcza

Ocena jako ci lepiszcza stosowanego do skropienia warstw nawierzchni powinna by  oparta na atestach producenta. W
przypadku braku atestu, Wykonawca powinien przedstawi  w asne badania. Wykonawca ma obowi zek kontrolowa
dla ka dej dostawy lepiszcza lepko  wg PN-77/C-04014

6.2. Sprawdzenie oczyszczenia

Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polega na ocenie wizualnej dok adno ci wykonania tej roboty.

6.3. Sprawdzenie jednorodno ci skropienia

Jednorodno  skropienia nale y oceni  wizualnie, a kontrol  ilo ci rozk adanego lepiszcza zaleca si  przeprowadzi
wed ug metody podanej w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia.
Oznaczanie ilo ci rozk adanego lepiszcza i kruszywa''.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest:
- 1 m2 oczyszczonej powierzchni warstwy konstrukcyjnej,
- 1 m2 skropionej emulsj  asfaltow  powierzchni warstwy konstrukcyjnej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór oczyszczonej i skropionej warstwy nawierzchni podlega zasadom odbioru robót zanikaj cych wed ug zasad
okre lonych w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych przedstawionych przez Wykonawc  w
odniesieniu do jako ci materia ów i wykonanych robót wed ug wymaga  okre lonych w p. 2 i 5.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor nadzoru ustali zakres wykonania robót poprawkowych.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na w asny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA P ATNO CI

aci si  za 1 m2 odebranej oczyszczonej i skropionej warstwy konstrukcyjnej wed ug ceny jednostkowej.
Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie robót i ich oznakowanie,
-  mechaniczne oczyszczenie ka dej warstwy konstrukcyjnej z ewentualnym polewaniem wod  lub u yciem

spr onego powietrza,,
- czne oczyszczenie ze stwardnia ych zanieczyszcze ,
- zakup i transport lepiszcza,
- wykonanie skropienia w ilo ci okre lonej w Specyfikacji Technicznej lub uzgodnionej z Inspektorem nadzoru,
- zabezpieczenie wykonanego skropienia.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
1. PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

2. PN-77/C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczanie lepko ci wzgl dnej lepko ciomierzem Englera.
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3. PN-66/C-04400 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pobieranie próbek.
4. PN-83/C-04523 Oznaczanie zawarto ci wody metod  destylacji.
5. PN-62/C-04132 Przetwory naftowe. Pomiar ci gliwo ci asfaltów.

10.2. Inne dokumenty

"Warunki Techniczne. Drogowe kationowe Dróg i Mostów, Warszawa 1994. Emulsje asfaltowe
EmA-94; Instytut Badawczy
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D-04.04.00 PODBUDOWA  Z  KRUSZYW.  WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45233000 - 9

1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych
zwi zanych z przebudow  drogi gminnej nr 107318 O w m. Trzebina Gmina Lubrza

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem podbudów
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]  i obejmuj  ST:
D - 04.04.02 Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie,
Podbudow  z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si , zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako podbudow  pomocnicz  i podbudow  zasadnicz  wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pó sztywnych [31].

1.4. Okre lenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegaj cy na odpowiednim zag szczeniu w optymalnej wilgotno-
ci kruszywa o w ciwie dobranym uziarnieniu.

Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w ST dotycz cych poszczególnych rodzajów podbu-
dów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
D - 04.04.02 Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

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

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia ów

Materia y stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST dotycz cych
poszczególnych rodzajów podbudów:

D - 04.04.02 Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materia ów

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okre lona wed ug PN-B-06714-15 [3] powinna le  mi dzy krzywymi granicznymi pól
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metod  stabilizacji mecha-
nicznej

1-2  kruszywo na podbudow  zasadnicz  (górn  warstw ) lub podbudow  jednowarstwow
1-3  kruszywo na podbudow  pomocnicz  (doln  warstw )
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by  ci a i nie mo e przebiega  od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
górnej krzywej granicznej uziarnienia na s siednich sitach. Wymiar najwi kszego ziarna kruszywa nie mo e przekra-
cza  2/3 grubo ci warstwy uk adanej jednorazowo.

2.3.2. ciwo ci kruszywa
Kruszywa powinny spe nia  wymagania okre lone w tablicy 1.
Tablica 1.

Wymagania

Lp. Wyszczególnienie
Kruszywa amane

Badania
ciwo ci Podbudowa wed ug

zasadnicza pomocnicza
1 Zawarto  ziarn mniejszych ni  0,075 mm, %

(m/m)
od 2 do 10 od 2         do

12
PN-B-06714-15 [3]

2 Zawarto  nadziarna, % (m/m), nie wi cej ni 5 10 PN-B-06714-15 [3]

3 Zawarto  ziarn nieforemnych
%(m/m), nie wi cej ni 35 40 PN-B-06714-16 [4]

4 Zawarto  zanieczyszcze  organicznych, %(m/m),
nie wi cej ni 1 1 PN-B-04481 [1]

5 Wska nik piaskowy po pi ciokrotnym zag szcze-
niu metod  I lub II wg PN-B-04481, % od 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8931-01 [26]

6 cieralno  w b bnie Los Angeles
a) cieralno  ca kowita po pe nej liczbie obrotów,
nie wi cej ni
b) cieralno  cz ciowa po 1/5 pe nej liczby obro-
tów, nie wi cej ni 35

30
50
35

PN-B-06714-42 [12]

7 Nasi kliwo , %(m/m), nie wi cej ni 3 5 PN-B-06714-18 [6]

8 Mrozoodporno , ubytek masy po 25 cyklach
zamra ania, %(m/m), nie wi cej ni 5 10

PN-B-06714-19 [7]

9 Rozpad krzemianowy i elazawy cznie, %
(m/m), nie wi cej ni - - PN-B-06714-37 [10]

PN-B-06714-39 [11]
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10 Zawarto  zwi zków siarki w przeliczeniu na SO3,
%(m/m), nie wi cej ni 1 1

PN-B-06714-28 [9]

11 Wska nik no no ci wno mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy ni :
a) przy zag szczeniu IS  1,00
b) przy zag szczeniu IS  1,03

80
120

60
-

PN-S-06102[21]

2.3.3. Materia  na warstw  ods czaj

Na warstw  ods czaj  stosuje si :
- wir i mieszank  wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materia  na warstw  odcinaj

Na warstw  odcinaj  stosuje si :
- piasek wg PN-B-11113 [16],
- mia  wg PN-B-11112 [15],

2.3.5. Materia y do ulepszania w ciwo ci kruszyw

Do ulepszania w ciwo ci kruszyw stosuje si :
- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],
- popio y lotne wg PN-S-96035 [23],
- el granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza si  stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorz dnych efektów ulepszania kruszywa i po
zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru.
Rodzaj i ilo  dodatku ulepszaj cego nale y przyjmowa  zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda

Nale y stosowa  wod  wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania robót

Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien wykaza  si
mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:

a. mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa onych w urz dzenia dozuj ce wod . Mieszarki powinny za-
pewni  wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno ci optymalnej,

b. równiarek albo uk adarek do rozk adania mieszanki,
c. walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag szczania. W miejscach trudno dost p-

nych powinny by  stosowane zag szczarki p ytowe, ubijaki mechaniczne lub ma e walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia ów

Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi materia ami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywa  si  zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozosta ych materia ów powinien odbywa  si  zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Przygotowanie pod a

Pod e pod podbudow  powinno spe nia  wymagania okre lone w ST D - 04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i
zag szczeniem pod a” i OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna by  u ona na pod u zapewniaj cym nieprzenikanie drobnych cz stek gruntu do podbudowy.
Warunek nieprzenikania nale y sprawdzi  wzorem:

d

D

85

15   5 (1)

w którym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy ods czaj cej, w

milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu pod a, w milimetrach.
Je eli warunek (1) nie mo e by  spe niony, nale y na pod u u  warstw  odcinaj  lub odpowiednio dobran
geow óknin . Ochronne w ciwo ci geow ókniny, przeciw przenikaniu drobnych cz stek gruntu, wyznacza si  z wa-
runku:

O

d

90

50   1,2 (2)

w którym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu pod a,  w milimetrach,
O90 - umowna rednica porów geow ókniny odpowiadaj ca wymiarom frakcji gruntu zatrzymuj ca si  na geow ókninie

w ilo ci 90% (m/m); warto  parametru 090 powinna by  podawana przez producenta geow ókniny.
Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania podbudowy powinny by  wcze niej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by  ustawione w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi, lub w inny sposób zaak-
ceptowany przez Inspektora nadzoru.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia  naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w od-
st pach nie wi kszych ni  co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank  kruszywa o ci le okre lonym uziarnieniu i wilgotno ci optymalnej nale y wytwarza  w mieszarkach gwa-
rantuj cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgl du na konieczno  zapewnienia jednorodno ci nie dopuszcza
si  wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna
by  od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uleg a rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by  rozk adana w warstwie o jednakowej grubo ci, takiej, aby jej ostateczna grubo  po
zag szczeniu by a równa grubo ci projektowanej. Grubo  pojedynczo uk adanej warstwy nie mo e przekracza  20 cm
po zag szczeniu. Warstwa podbudowy powinna by  roz ona w sposób zapewniaj cy osi gni cie wymaganych spad-
ków i rz dnych wysoko ciowych. Je eli podbudowa sk ada si  z wi cej ni  jednej warstwy kruszywa, to ka da warstwa
powinna by  wyprofilowana i zag szczona z zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Rozpo-
cz cie budowy ka dej nast pnej warstwy mo e nast pi  po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru.
Wilgotno  mieszanki kruszywa podczas zag szczania powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej we-

ug próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materia  nadmiernie nawilgocony, powinien zosta  osu-
szony przez mieszanie i napowietrzanie. Je eli wilgotno  mieszanki kruszywa jest ni sza od optymalnej o 20% jej
warto ci, mieszanka powinna by  zwil ona okre lon  ilo ci  wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno  mieszanki kruszywa jest wy sza od optymalnej o 10% jej warto ci, mieszank  nale y osuszy .
Wska nik zag szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada  przyj temu poziomowi wska nika
no no ci podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.
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5.5. Odcinek próbny

Je eli w ST przewidziano konieczno  wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpocz ciem robót,
Wykonawca powinien wykona  odcinek próbny w celu:

- stwierdzenia czy sprz t budowlany do mieszania, rozk adania i zag szczania kruszywa   jest w ciwy,
- okre lenia grubo ci warstwy materia u w stanie lu nym,  koniecznej do uzyskania wymaganej grubo ci war-

stwy po zag szczeniu,
- okre lenia liczby przej  sprz tu zag szczaj cego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska nika zag sz-

czenia.
Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien u  takich materia ów oraz sprz tu do mieszania, rozk adania i zag sz-
czania, jakie b  stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi  od 400 do 800 m2.
Odcinek próbny powinien by  zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca mo e przyst pi  do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inspektora
nadzoru.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy, powinna by  utrzymywana w dobrym stanie.  Je eli
Wykonawca b dzie wykorzystywa , za zgod  Inspektora nadzoru, gotow  podbudow  do ruchu budowlanego, to jest
obowi zany naprawi  wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynik ych z
niew ciwego utrzymania podbudowy obci a Wykonawc  robót.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw  przeznaczonych do wykonania robót i
przedstawi  wyniki tych bada  Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji materia ów. Badania te powinny obejmowa
wszystkie w ciwo ci okre lone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów

Cz stotliwo  oraz zakres bada   podano w tablicy 2.
Tablica 2. Cz stotliwo  ora zakres  bada  przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Cz stotliwo  bada

Lp. Wyszczególnienie bada
Minimalna liczba
bada  na dziennej
dzia ce roboczej

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przy-padaj ca na
jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotno  mieszanki 2 600

3 Zag szczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2

4 Badanie w ciwo ci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla ka dej partii kruszywa i przy ka dej zmianie kru-
szywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by  zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki nale y pobiera
w sposób losowy, z roz onej warstwy, przed jej zag szczeniem. Wyniki bada  powinny by  na bie co przekazywa-
ne Inspektorowi nadzoru.

6.3.3. Wilgotno  mieszanki
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Wilgotno  mieszanki powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug próby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 [1] (metoda II), z tolerancj  +10% -20%.
Wilgotno  nale y okre li  wed ug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zag szczenie podbudowy

Zag szczenie ka dej warstwy powinno odbywa  si  a  do osi gni cia wymaganego wska nika zag szczenia.
Zag szczenie podbudowy nale y sprawdza  wed ug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemo liwe ze wzgl du na gruboziarniste kruszywo, kontrol  zag szczenia nale y oprze  na metodzie obci

ytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej ni  raz na 5000 m2, lub wed ug zalece  Inspektora nadzoru.
Zag szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale y uzna  za prawid owe, gdy stosunek wtórnego modu u E2
do pierwotnego modu u odkszta cenia E1 jest nie wi kszy od 2,2 dla ka dej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E

E

1

2    2,2

6.3.5. ciwo ci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa  ocen  wszystkich w ciwo ci okre lonych w pkt 2.3.2.
Próbki do bada  pe nych powinny by  pobierane przez Wykonawc  w sposób losowy w obecno ci Inspektora nadzoru.

6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów

 Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów dotycz cych cech geometrycznych podbudowy  podano w  tablicy 3.
Tablica 3. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie bada  i pomiarów Minimalna cz stotliwo  pomiarów

1 Szeroko  podbudowy 10 razy na 1 km

2 Równo  pod na w sposób ci y planografem albo co        20 m at
na ka dym pasie ruchu

3 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rz dne wysoko ciowe co 100 m

6 Ukszta towanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubo  podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na ka dej dzia ce roboczej, lecz nie
rzadziej ni  raz na 400 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni  raz na 2000 m2

8 No no  podbudowy:
- modu  odkszta cenia

- ugi cie spr yste

co najmniej w dwóch przekrojach na ka de 1000 m
co najmniej w 20 punktach na ka de 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona  w punktach g ównych
uków poziomych.

6.4.2. Szeroko  podbudowy

Szeroko  podbudowy nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraw ników szeroko  podbudowy powinna by  wi ksza od szeroko ci warstwy wy ej le cej o co
najmniej 25 cm lub o warto  wskazan  w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Równo  podbudowy

Nierówno ci pod ne podbudowy nale y mierzy  4-metrow at  lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nierówno ci poprzeczne podbudowy nale y mierzy  4-metrow at .
Nierówno ci podbudowy  nie mog  przekracza :

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
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Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukach powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow ,
z tolerancj  0,5 %.

6.4.5. Rz dne wysoko ciowe podbudowy

Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi podbudowy i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza  + 1
cm, -2 cm.

6.4.6. Ukszta towanie osi podbudowy i ulepszonego pod a

 podbudowy w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni  5 cm.

6.4.7. Grubo  podbudowy i ulepszonego pod a

Grubo  podbudowy nie mo e si   ró ni  od grubo ci projektowanej o wi cej ni :
- dla podbudowy zasadniczej  10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. No no  podbudowy

- modu  odkszta cenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by  zgodny z podanym w tablicy 4

- ugi cie spr yste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by  zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa

z kruszywa o
wska niku

wno  nie
mniejszym

Wska nik
zag szczenia

IS   nie
mniejszy ni

Maksymalne ugi cie spr y-
ste pod ko em, mm

Minimalny modu  odkszta -
cenia mierzony p yt  o red-

nicy 30 cm, MPa

ni ,   % 40 kN 50 kN od pierwsze-
go obci e-

nia E1

od drugiego
obci enia

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

6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niew ciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj  wi ksze odchylenia od  okre lonych w punkcie 6.4 powinny by
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zag szczone.
Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Je eli szeroko  podbudowy jest mniejsza od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wy ej le cym, to Wykonawca powinien na w asny koszt poszerzy  podbudow  przez spulchnienie warstwy
na pe  grubo  do po owy szeroko ci pasa ruchu, do enie materia u i powtórne zag szczenie.

6.5.2. Niew ciwa grubo  podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci, Wykonawca wykona napraw  podbudowy. Po-
wierzchnie powinny by  naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedni  g boko , zgodnie z
decyzj  Inspektora nadzoru, uzupe nione nowym materia em o odpowiednich w ciwo ciach, wyrównane i ponownie
zag szczone.
Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny pomiar i ocena grubo ci
warstwy, wed ug wy ej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niew ciwa no no  podbudowy

Je eli no no  podbudowy b dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezb dne do za-
pewnienia wymaganej no no ci, zalecone przez Inspektora nadzoru.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani enie no no ci podbudowy
wynik o z niew ciwego wykonania robót przez Wykonawc  podbudowy.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynno ci obj tych cen  jednostkow  1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w
ST:
D - 04.04.02 Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze  obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk adu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta tu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi kliwo ci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno ci metod  bezpo redni
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze  organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci siarki metod  bromow

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu elazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie cieralno ci w b bnie Los Angeles
13. PN-B-06731 el wielkopiecowy kawa kowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z t ucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popio y lotne
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne amane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych

i pod a przez obci enie p yt
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at
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29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi  podatnych ugi ciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE KOD
CPV 45233000 - 9

1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych
zwi zanych z przebudow  drogi gminnej nr 107318 O w m. Trzebina Gmina Lubrza

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem podbudowy
z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie przy robotach drogowych.
Ustalenia zawarte s  w ST D – 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3.

1.4. Okre lenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wi cej warstw zag szczonej mieszanki,
która stanowi warstw  no  nawierzchni drogowej.

Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia ów

Materia em do wykonania podbudowy z kruszyw amanych stabilizowanych mechanicznie powinno by  kruszywo
amane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn wiru

wi kszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by  jednorodne bez zanieczyszcze  obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materia ów

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by  zgodne z wymaganiami podanymi w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.

2.3.2. ciwo ci kruszywa

Kruszywo powinno spe nia  wymagania okre lone w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt
2.3.2.

3. SPRZ T

Wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3.
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4. TRANSPORT

Wymagania dotycz ce transportu podano w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie pod a

Przygotowanie pod a powinno odpowiada  wymaganiom okre lonym w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank  kruszywa nale y wytwarza  zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 5.3.
Je li dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popio ami przy WP od 20 do
30% lub powy ej 70%, szczegó owe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okre li ST, zgodnie z PN-S-06102
[21].

5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycz ce rozk adania i zag szczania mieszanki podano w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wyma-
gania ogólne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek próbny

O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wykona  odcinki próbne, zgodnie z zasadami okre lonymi
w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada  wymaganiom okre lonym w ST 04.00 „D - 04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST D -
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robót

Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy

Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów podano w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.4.

6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kru-
szyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa amanego stabilizowa-
nego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogól-
ne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- sprawdzenie i ewentualn  napraw  pod a,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept ,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roz enie mieszanki,
- zag szczenie roz onej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych okre lonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Normy i przepisy zwi zane podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 10. „Normy i inne dokumenty”
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D. 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU KOD CPV 45233000 - 9

1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych
zwi zanych z przebudow  drogi gminnej nr 107318 O w m. Trzebina Gmina Lubrza

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z zastosowaniem chudego
betonu do wykonywania podbudów.
Podbudow  z chudego betonu wykonuje si , zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako:

- podbudow  pomocnicz ,
- podbudow  zasadnicz .

1.4. Okre lenia podstawowe

Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zag szczonej mieszanki betonowej, która po osi gni ciu
wytrzyma ci na ciskanie nie mniejszej ni  6 MPa i nie wi kszej ni  9 MPa, stanowi fragment no nej cz ci na-
wierzchni drogowej.

Chudy beton - materia  budowlany powsta y przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilo ci od 5 do 7%
w stosunku do kruszywa oraz optymaln  ilo ci  wody, który po zako czeniu procesu wi zania osi ga wytrzyma  na
ciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.

Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami poda-
nymi w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

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

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.

2.2. Cement

Nale y stosowa  cement portlandzki lub hutniczy wed ug PN-B-19701 [17] klasy 32,5.
Za zgod  Inspektora nadzoru mo na stosowa  cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o wymaganiach zgodnych z
PN-B-19701 [17].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. ciwo ci Klasa cementu 32,5

1 Wytrzyma  na ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej ni :
- cement portlandzki bez dodatków
- cement hutniczy
- cement portlandzki z dodatkami

16

2 Wytrzyma  na ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej ni : 32,5

3 Czas wi zania:
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- pocz tek wi zania, najwcze niej po up ywie, min.
- koniec wi zania, najpó niej po up ywie, h

60
12

4 Sta  obj to ci, mm, nie wi cej ni :  10

Przechowywanie cementu powinno si  odbywa  zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu b dzie d szy od trzech miesi cy, mo na go stosowa  za zgod
Inspektora nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wyka  jego przydatno  do robót.

2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nale y stosowa :
- wiry i mieszanka wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16],
- kruszywo amane wg PN-B-11112 [15],
- kruszywo lowe z la wielkopiecowego kawa kowego wg PN-B-23004 [18].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mie ci  si  w krzywych granicznych podanych w tablicy 2 i na rysunku 1 i 2,
zgodnych z PN-S-96013 [22].
Uziarnienie kruszywa powinno by  tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywa a maksymaln  szczelno  i ura-
bialno  przy minimalnym zu yciu cementu i wody.
Tablica  2.   Warto ci   graniczne   uziarnienia   kruszywa  do   chudego   betonu   wed ug PN-S-96013 [22]

Sito o boku oczka
kwadratowego (mm)

Przechodzi przez sito
(%)

Przechodzi przez sito
(%)

63
31,5
16
8
4
2
1

0,5
0,25

0,125

-
100

od 60 do 80
od 40 do 65
od 25 do 55
od 20 do 45
od 15 do 35
od 7 do 20
od 2 do 12
od 0 do 5

100
od 60 do 85
od 40 do 67
od 30 do 55
od 25 do 45
od 20 do 40
od 15 do 35
od 8 do 20
od 4 do 13
od 0 do 5

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm.
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do chudego betonu od 0 do 63 mm.

Kruszywo powinno spe nia  wymagania okre lone w tablicy 3.
Kruszywo lowe powinno by  ca kowicie odporne na rozpad krzemianowy wed ug PN-B-06714-37 [12]
i elazawy wed ug PN-B-06714-39 [13].

Tablica 3. Wymagania dotycz ce kruszywa do chudego betonu

Lp. ciwo ci Wymagania Badania wed ug

1 Zawarto  py ów mineralnych poni ej 0,063 mm, %, nie
wi cej ni : 4 PN-B-06714-13[5]

2 Zawarto  zanieczyszcze  organicznych. Barwa cieczy nad
kruszywem nie ciemniejsza ni :

barwa wzorcowa PN-B-06714-26[10]

3 Zawart  zanieczyszcze  obcych, %, nie wi cej ni : 0,5 PN-B-06714-12[4]

4 Mrozoodporno , ubytek masy po 25 cyklach w metodzie
bezpo redniej, %, nie wi cej ni : 10 PN-B-06714-19[9]

5 Nasi kliwo  wagowa frakcji wi kszych od                 2
mm, %, nie wi cej ni : 5 PN-B-06714-18[8]

6 Zawarto  ziarn nieforemnych, %, nie wi cej ni : 30 PN-B-06714-16[7]

7 Zawarto  zwi zków siarki w przeliczeniu na SO3, %, nie
wi cej ni : 1 PN-B-06714-28[11]

8 Odporno  na rozpad krzemianowy i elazawy 1) ca kowita PN-B-06714-37[12]
PN-B-06714-39[13]

1) dotyczy kruszywa lowego.

2.4. Woda

Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do piel gnacji wykonanej podbudowy nale y stoso-
wa  wod  odpowiadaj  wymaganiom normy PN-B-32250 [19]. Bez bada  laboratoryjnych mo na stosowa  wodo-
ci gow  wod  pitn . Gdy woda pochodzi z w tpliwych róde , nie mo e by  u yta do momentu jej przebadania zgodnie
z wy ej podan  norm .

2.5. Chudy beton

2.5.1. Wymagania dla chudego betonu

Chudy beton powinien spe nia  wymagania okre lone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. ciwo ci Wymagania Badania wed ug

1 Wytrzyma  na ciskanie po 7 dniach, MPa od 3,5 do 5,5 PN-S-96013[22]
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2 Wytrzyma  na ciskanie po 28 dniach, MPa od 6,0 do 9,0 PN-S-96013 [22]

3 Nasi kliwo , % m/m, nie wi cej ni : 7 PN-B-06250 [3]

4 Mrozoodporno , zmniejszenie wytrzyma ci, %, nie wi cej
ni :

30 PN-S-96014[23]

2.5.2. Sk ad chudego betonu

Sk ad chudego betonu powinien by  tak dobrany, aby zapewnia  osi gni cie w ciwo ci okre lonych w tablicy 4.
Zawarto  cementu powinna wynosi  od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekracza  130 kg/m3.
Sk ad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by  zgodne z p. 2.3.
Zawarto  wody powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug normalnej próby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [2] (du y cylinder, metoda II), z tolerancj  +10%, -20% jej warto ci.

2.5.3. Projektowanie chudego betonu

Projekt sk adu chudego betonu powinien by  wykonany zgodnie z PN-S-96013 [22].
Projekt sk adu chudego betonu powinien zawiera :

a. wyniki bada  cementu, wed ug PN-B-04300 [1],
b. w przypadkach w tpliwych - wyniki bada  wody, wed ug PN-B-32250 [19],
c. wyniki bada  kruszywa (krzywe uziarnienia oraz w ciwo ci, okre lone na rysunku 1 i 2 oraz

w tablicy 3),
d. sk ad chudego betonu (zawarto  kruszyw, cementu i wody),
e. wyniki bada  wytrzyma ci po 7 i 28 dniach, wed ug PN-S-96013 [22],
f. wyniki bada  nasi kliwo ci, wed ug PN-B-06250 [3],
g. wyniki bada  mrozoodporno ci, wed ug PN-S-96014 [23].

2.6. Materia y do piel gnacji podbudowy z chudego betonu

Do piel gnacji podbudowy z chudego betonu mog  by  stosowane:
- emulsja asfaltowa wg EmA-94 [26],
- asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170 [20],
- preparaty pow okowe wg aprobat technicznych,
- folie z tworzyw sztucznych,
- óknina wg PN-P-01715 [21].

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonywania podbudów z chudego betonu

Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzysta-
nia z nast puj cego sprz tu:

- wytwórni stacjonarnej typu ci ego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna by  wyposa o-
na w urz dzenia do wagowego dozowania wszystkich sk adników, gwarantuj ce nast puj ce tolerancje dozo-
wania, wyra one w stosunku do masy poszczególnych sk adników: kruszywo  3%, cement  0,5%, woda
2%. Inspektor nadzoru mo e dopu ci  obj to ciowe dozowanie wody,

- przewo nych zbiorników na wod ,
- uk adarek albo równiarek  do rozk adania mieszanki betonowej,
- walców stalowych g adkich wibracyjnych lub statycznych i walców ogumionych do zag szczania
- zag szczarek p ytowych, ubijaków mechanicznych lub ma ych walców wibracyjnych do zag szczania w miej-

scach trudno dost pnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.



Przebudowa drogi gminnej Ne 107318 O w miejscowo ci Trzebina gmina Lubrza

Edkom Edward Król ul. Ptasia 6, 45-139 Opole, tel. 501 325976 97

4.2. Transport materia ów

Transport cementu powinien odbywa  si  zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement luzem nale y przewozi  cementowo-
zami, natomiast cement workowany mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w sposób zabezpieczony przed
zawilgoceniem.

Kruszywo mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi materia ami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Woda mo e by  dostarczana wodoci giem lub przewo nymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Warunki przyst pienia do robót

Podbudowa z chudego betonu nie mo e by  wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spad a poni ej 5oC oraz
wtedy, gdy pod e jest zamarzni te i podczas opadów deszczu. Nie nale y rozpoczyna  produkcji mieszanki betono-
wej, je eli prognozy meteorologiczne wskazuj  na mo liwy spadek temperatury poni ej 2oC w czasie najbli szych 7
dni.

5.3. Przygotowanie pod a

Pod e gruntowe pod podbudow  powinno by  przygotowane zgodnie z wymaganiami okre lonymi w ST D -
04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a” lub ST D - 02.00.00 „Roboty ziemne”.
Podbudow  z chudego betonu nale y uk ada  na wilgotnym pod u.
Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania podbudowy powinny by  wcze niej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawc , zgodnie z wymaganiami ST D -01.01.00 „Odtworzenie
trasy w terenie”.
Je eli warstwa chudego betonu ma by  uk adana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nale y ustawi  na
pod u prowadnice w taki sposób, aby wyznacza y one ci le linie kraw dzi podbudowy wed ug dokumentacji projek-
towej. Wysoko  prowadnic powinna odpowiada  grubo ci warstwy mieszanki betonowej w stanie niezag szczonym.
Prowadnice powinny by  ustawione stabilnie, w sposób wykluczaj cy ich przesuwanie si  pod wp ywem oddzia ywa-
nia maszyn u ytych do wykonania warstwy podbudowy.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank  chudego betonu o ci le okre lonym uziarnieniu, zawarto ci cementu i wilgotno ci optymalnej nale y wy-
twarza  w mieszarkach stacjonarnych, gwarantuj cych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by  od razu transportowana na  miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczo-
ny przed segregacj  i nadmiernym wysychaniem.

5.5. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki betonowej

Przy uk adaniu mieszanki betonowej za pomoc  równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Wbudowanie za po-
moc  równiarek bez stosowania prowadnic, mo e odbywa  si  tylko w wyj tkowych wypadkach, okre lonych w ST, za
zgod  Inspektora nadzoru.
Podbudowy z chudego betonu wykonuje si  w jednej warstwie o grubo ci od 10 do 20 cm, po zag szczeniu. Gdy wy-
magana  jest  wi ksza  grubo ,  to  do  uk adania  drugiej  warstwy  mo na  przyst pi  najwcze niej  po  up ywie  7  dni  od
wykonania pierwszej warstwy i po odbiorze jej przez Inspektora nadzoru.
Natychmiast po roz eniu i wyprofilowaniu mieszanki nale y rozpocz  jej zag szczanie. Zag szczanie podbudów o
przekroju daszkowym powinno rozpocz  si  od kraw dzi i przesuwa  si  pasami pod nymi, cz ciowo nak adaj -
cymi si  w stron  osi jezdni. Zag szczanie podbudów o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocz  si  od
ni ej po onej kraw dzi i przesuwa  si  pasami pod nymi, cz ciowo nak adaj cymi si , w stron  wy ej po onej
kraw dzi podbudowy. Pojawiaj ce si  w czasie wa owania zani enia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny
by  natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pe  g boko  i wbudo-
wanie nowej mieszanki albo przez ci cie nadmiaru, wyrównanie i zag szczenie. Powierzchnia zag szczonej warstwy
powinna mie  prawid owy przekrój poprzeczny i jednolity wygl d.
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Zag szczanie nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego ni  1,00 okre lonego wed ug
normalnej metody Proctora (PN-B-04481 [2], cylinder typu du ego, II-ga metoda oznaczania). Zag szczenie powinno
by  zako czone przed rozpocz ciem czasu wi zania cementu.
Wilgotno  mieszanki betonowej podczas zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  + 10%
i - 20% jej warto ci.

5.6. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowa  roboty, aby w miar  mo liwo ci unika  pod nych spoin roboczych, poprzez
wykonanie podbudowy na ca  szeroko  równocze nie.
W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa podbudowy,
nale y pionow  kraw  wykonanego pasa zwil  wod . Przy podbudowie wykonanej bez prowadnic w u onej i
zag szczonej mieszance, nale y wcze niej obci  pionow  kraw . Po zwil eniu jej wod  nale y wbudowa  kolejny
pas podbudowy. W podobny sposób nale y wykona  poprzeczn  spoin  robocz  na po czeniu dzia ek roboczych. Od
obci cia pionowej kraw dzi we wcze niej wykonanej mieszance mo na odst pi  wtedy, gdy czas pomi dzy zako cze-
niem zag szczania jednego pasa, a rozpocz ciem wbudowania s siedniego pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut.
Je eli w dolnej warstwie podbudowy wyst puj  spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny by
wzgl dem nich przesuni te o co najmniej 30 cm dla spoiny pod nej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.7. Nacinanie szczelin

Zaleca si  w przypadku uk adania na podbudowie z chudego betonu nawierzchni bitumicznej wykonanie szczelin po-
zornych, w pocz tkowej fazie twardnienia podbudowy, na g boko  oko o 35% jej grubo ci.
W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzyma ci (wg tablicy 4) i spodziewanego przekrocze-
nia dwudziestoo miodniowej wytrzyma ci chudego betonu, wyci cie szczelin pozornych jest konieczne.
Szeroko  naci tych szczelin pozornych powinna wynosi  od 3 do 5 mm. Szczeliny te nale y wyci  tak, aby ca a po-
wierzchnia podbudowy by a podzielona na kwadratowe lub prostok tne p yty.
Stosunek d ugo ci p yt do ich szeroko ci powinien by  nie wi kszy ni  od 1,5 do 1,0.

5.8. Piel gnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by  natychmiast po zag szczeniu poddana piel gnacji. Piel gnacja powinna by
przeprowadzona wed ug jednego z nast puj cych sposobów:

a. skropienie warstwy emulsj  asfaltow , albo asfaltem D200 lub D300 w ilo ci od 0,5 do 1,0 kg/m2,
b. skropienie preparatami pow okowymi posiadaj cymi aprobat  techniczn , w ilo ciach ustalonych

w ST, po uprzednim zaakceptowaniu ich u ycia przez Inspektora nadzoru,
c. utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wod , co najmniej 7 dni,
d. przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczaln  foli  z tworzywa sztucznego, u on  na zak ad co najmniej 30

cm i zabezpieczon  przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,
e. przykrycie warstw  piasku lub grubej w ókniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Inne sposoby piel gnacji, zaproponowane przez Wykonawc  i inne materia y mog  by  zastosowane po uzy-
skaniu akceptacji Inspektora nadzoru.
Nie nale y dopuszcza adnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni piel gnacji, a po tym czasie
ewentualny ruch budowlany mo e odbywa  si  wy cznie za zgod  Inspektora nadzoru.

5.9. Odcinek próbny

Je eli w ST przewidziano konieczno  wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 10 dni przed rozpocz ciem
robót, Wykonawca powinien wykona  odcinek próbny w celu:

- stwierdzenia czy sprz t budowlany do produkcji mieszanki betonowej, jej wbudowania i zag szczania  jest w a-
ciwy,

- okre lenia grubo ci warstwy wbudowanej mieszanki przed zag szczeniem,  koniecznej do uzyskania wymaga-
nej grubo ci warstwy zag szczonej,

- okre lenia potrzebnej liczby przej  walców do uzyskania wymaganego wska nika zag szczenia podbudowy.
Do takiej próby Wykonawca powinien u  materia ów oraz sprz tu takich, jakie b  stosowane do wykonywania
podbudowy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi  od 400 m2 do 800 m2, a d ugo  nie powinna by  mniejsza ni  200
m.
Odcinek próbny powinien by  zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca mo e przyst pi  do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inspektora
nadzoru.
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5.10. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy, powinna by  chroniona przed uszkodzeniami. Je eli
Wykonawca b dzie wykorzystywa , za zgod  Inspektora nadzoru, gotow  podbudow  do ruchu budowlanego, to powi-
nien naprawi  wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na w asny koszt
Wykonawca jest zobowi zany do przeprowadzenia bie cych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek oddzia ywania
czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, niegu i mróz.
Wykonawca jest zobowi zany wstrzyma  ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, je eli wyst pi
mo liwo  uszkodzenia podbudowy.
Podbudowa z chudego betonu musi by  przed zim  przykryta co najmniej jedn  warstw  mieszanki mineralno-
asfaltowej.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania cementu oraz  kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawi  wyniki tych bada  Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji.
Badania te powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci kruszywa i cementu okre lone w  pkt 2.2 i 2.3 niniejszych spe-
cyfikacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów

Cz stotliwo  oraz zakres bada   i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu podano w tablicy 5.
Tablica 5. Cz stotliwo  oraz zakres bada   i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy
                 z chudego betonu

Cz stotliwo  bada
Lp. Wyszczególnienie bada Minimalne

ilo ci bada  na
dziennej dzia -
ce roboczej

Maksymalna
po-
wierzchnia
podbu-
dowy na jedno
badanie

1
2
3
4

Wilgotno  mieszanki betonowej
Zag szczenie mieszanki betonowej
Uziarnienie mieszanki kruszywa
Grubo  podbudowy

2 600 m2

5 Badanie w ciwo ci kruszywa wg tabl. 3 pkt 2.3 Dla ka dej partii kruszywa
i przy ka dej zmianie kruszywa

6 Wytrzyma  na ciskanie
po   7 dniach
po 28 dniach

3 próbki
3 próbki 400 m2

7 Badanie cementu dla ka dej partii

8 Badanie wody dla ka dego w tpliwego ród a

9 Nasi kliwo w przypadkach w tpliwych

10 Mrozoodporno i na zlecenie Inspektora nadzoru

6.3.2. Wilgotno  mieszanki

Wilgotno  mieszanki betonowej powinna by  równa wilgotno ci optymalnej, okre lonej w projekcie sk adu tej mie-
szanki z tolerancj  + 10%, - 20% jej warto ci.

6.3.3. Zag szczenie podbudowy z chudego betonu
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Mieszanka betonowa powinna by  zag szczana do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego ni  1,00, przy
oznaczaniu zgodnie z normaln  prób  Proctora, wed ug PN-B-04481 [2] (metoda II).

6.3.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa

Próbki do bada  nale y pobiera  z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie nale y
wykona  zgodnie z norm  PN-B-06714-15 [6].
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by  zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3, tablica 2.

6.3.5. Grubo  warstwy podbudowy

Grubo  warstwy nale y mierzy  bezpo rednio po jej zag szczeniu. Grubo  warstwy nie mo e ró ni  si  od grubo ci
projektowanej o wi cej ni  1 cm.

6.3.6. Badania kruszywa

ciwo ci kruszywa nale y bada  przy ka dej zmianie rodzaju kruszywa i dla ka dej partii. W ciwo ci kruszywa
powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3.

6.3.7. Wytrzyma  na ciskanie

Wytrzyma  na ciskanie okre la si  na próbkach walcowych o rednicy i wysoko ci 16,0 cm. Próbki do bada  nale y
pobiera  z miejsc wybranych losowo, w wie o roz onej warstwie. Próbki w ilo ci 6 sztuk nale y formowa  i prze-
chowywa  zgodnie z norm  PN-S-96013 [22]. Trzy próbki nale y bada  po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywa-
nia. Wyniki wytrzyma ci na ciskanie powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.5 tablica 4.

6.3.8. Badania cementu

Dla ka dej dostawy cementu Wykonawca powinien okre li  w ciwo ci podane w pkt 2.2 tablica 1.

6.3.9. Badanie wody

W przypadkach w tpliwych nale y przeprowadzi  badania wody wed ug PN-B-32250 [19].

6.3.10. Nasi kliwo  i mrozoodporno  chudego betonu

Nasi kliwo  i mrozoodporno  okre la si  po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z norm  PN-B-06250 [3].
Wyniki bada  powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 tablica 4.

6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu

6.4.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i  pomiarów

 Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów podaje  tablica 6.

Tablica 6. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i  pomiarów wykonanej podbudowy z chudego
   betonu

Lp. Wyszczególnienie bada  i pomiarów Minimalna cz stotliwo
bada  i  pomiarów

1 Szeroko  podbudowy 10 razy na 1 km

2 Równo  pod na w sposób ci y planografem albo co 20 m at  na ka dym pasie
ruchu

3 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rz dne wysoko ciowe Dla autostrad i dróg ekspresowych co

6 Ukszta towanie osi w planie*) 25 m, dla pozosta ych dróg co 100 m

7 Grubo  podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni  raz na 2000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towanie osi w planie nale y wykona  w punktach g ównych
uków poziomych.

6.4.2. Szeroko  podbudowy

Szeroko  podbudowy nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraw ników szeroko  podbudowy powinna by  wi ksza od szeroko ci warstwy wy ej le cej o co
najmniej 25 cm lub o warto  wskazan  w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Równo  podbudowy



Przebudowa drogi gminnej Ne 107318 O w miejscowo ci Trzebina gmina Lubrza

Edkom Edward Król ul. Ptasia 6, 45-139 Opole, tel. 501 325976 101

Nierówno ci pod ne podbudowy nale y mierzy  4-metrow at  lub planografem, zgodnie z norm  BN-68/8931-04
[25].
Nierówno ci poprzeczne podbudowy nale y mierzy  4-metrow at .
Nierówno ci podbudowy nie mog  przekracza :

- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukach powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  z tolerancj  0,5
%.

6.4.5. Rz dne wysoko ciowe podbudowy

Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi podbudowy i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza  + 1
cm, -2 cm.

6.4.6. Ukszta towanie osi w planie

 podbudowy w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni  3 cm dla autostrad i
dróg ekspresowych lub o wi cej ni  5 cm dla pozosta ych dróg.

6.4.7. Grubo  podbudowy

Grubo  podbudowy nie mo e ró ni  si  od grubo ci projektowanej o wi cej ni :
- dla podbudowy zasadniczej  1 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli wszystkie po-
miary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z chudego betonu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- dostarczenie materia ów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materia ów i urz dze  pomocniczych,
- roz enie i zag szczenie mieszanki,
- ewentualne nacinanie szczelin,
- piel gnacja wykonanej warstwy
- przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04300 Cement. Metody bada . Oznaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
3. PN-B-06250 Beton zwyk y
4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze  obcych
5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci py ów mineralnych
6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk adu ziarnowego
7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta tu ziarn
8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi kliwo ci
9. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno ci metod  bezpo redni

10. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze  organicznych
11. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci siarki metod  bromow
12. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
13. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu elazawego
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  drogowych; wir

i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
17. PN-B-19701 Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci
18. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z la wielkopiecowego kawa ko-

wego
19. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
20. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
21. PN-P-01715 ókniny. Zestawienie wska ników technologicznych i u ytkowych oraz metod bada
22. PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania
23. PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchni

ulepszon . Wymagania i badania
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at .

10.2. Inne dokumenty
  26. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM 1994.
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D.04.08.01/01. WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANK  MINERALNO-BITUMICZN  BETONU AS-
FALTOWEGO BA 0/20 KOD CPV 45233000 - 9

1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych
zwi zanych z przebudow  drogi gminnej nr 107318 O w m. Trzebina Gmina Lubrza

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu warstwy wyrównawczej z betonu
asfaltowego BA 0/20

1.4. Okre lenia podstawowe

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa amanego lub naturalnego i wype niacza kamiennego zestawiona w od-
powiednich proporcjach.

Mieszanka mineralno-bitumiczna - mieszanka mineralna otoczona odpowiedni  ilo ci  lepiszcza.

Beton asfaltowy - uziarnieniu, w której ilo ciowe wolnej przestrzeni.

Pozosta e okre lenia podstawowe podane obowi zuj cymi polskimi normami i STD.00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow , ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST.D.00.00.00.,,Wymagania ogólne”.

2. MATERIA Y

2.1. Warunki ogólne stosowania materia ów

Warunki ogólne stosowania materia ów, ich pozyskania i sk adowania podano w ST .00.00.00.„Wymagania ogólne”.

2.2. Kruszywo

Do betonów asfaltowych na warstwy wi ce i warstwy wyrównawcze nawierzchni dróg obci onych ruchem kategorii
KR l - 2 stosuje si  kruszywa podane w tablicy 1 .

Lp. Rodzaj materia u
nr normy

klasa i gatunek
kruszywa

1. Kruszywo amane granulowane (grysy, piasek amany, kruszywo drobne granulowa-
ne) o cechach wg PN-B-11112 1)

a) z surowca skalnego litego
ze ska  magmowych
ze ska  przeobra onych
ze ska  osadowych

b) z surowca sztucznego ( le pomiedziowe i stalownicze)2)

c) z surowca naturalnie rozdrobnionego

kl.. I, II; gat. 1, 2
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.

2. Kruszywo amane zwyk e (kliniec) wg PN-B-11112 kl.. I, II; gat. 1, 2
3. Grys i wir kruszony wg WT/MK CZDP 84 kl.. I, II, III; gat. 1, 2
4. Piasek wg PN-B-11111 gat. 1, 2
5. wir i mieszanka wg PN-B-l1113 kl.. I, II
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1) cechy klasowe i gatunkowe nie dotycz  piasku amanego i kruszywa drobnego granulowanego
2) za zgod  lokalnych s b ochrony rodowiska

2.2.1. Kruszywo amane: grysy, kliniec, wir kruszony

Tablica 2 Wymagania dla grysu i kli ca w zale no ci od klasy

Lp ciwo ci Wymagania dla klasy

I II
1. cieralno  w b bnie Los Angeles

a) po pe nej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie wi cej ni :
- w grysie
- w kli cu

b) po 1/5 pe nej liczby obrotów % ubytku masy w stosunku do ubytku masy po
pe nej liczbie obrotów nie wi cej ni :

25
30

25

35
40

30
2. Nasi kliwo  w stosunku do suchej masy kruszywa, %,

a) dla kruszywa ze ska  magmowych i przeobra onych
frakcja 4 ÷ 6,3 mm
frakcja powy ej 6,3 mm oraz dla kli ca
b) dla kruszyw ze ska  osadowych

1,5
1,2
2,0

2,0
2,0
3,0

3. Mrozoodporno , % ubytku masy, nie wi cej ni :
a) dla kruszyw ze ska  magmowych i przeobra onych,
b) dla kruszyw ze ska  osadowych

2,0
2,0

4,0
5,0

4. Mrozoodporno  wed ug zmodyfikowanej metody bezpo redniej
% ubytku masy, nie wi cej ni : 10 30

Tablica 3. Wymagania dla kli ca i grysu w zale no ci od gatunku
Lp.

ciwo ci Kliniec Grys
gat.1 gat.2 gat.1 gat.2

1. Sk ad ziarnowy
a) zawarto  ziarn mniejszych ni  0,075 mm, odsianych na mokro
dla frakcji, % masy, nie wi cej ni

- w kli cu 4.0 ÷ 20.0 mm
- w grysie 6,3 ÷ 20,0 mm
- w grysie 2,0 ÷ 6,3 mm

b) zawarto  frakcji podstawowej dla frakcji, % masy, nie mniej ni :
- w kli cu 12.8 ÷ 31.5 mm
- w kli cu 4,0 ÷ 12,8 mm
- w grysie 6,0 ÷ 20,0 mm
- w grysie 2,0 ÷ 6,3 mm

c) zawarto  podziarna dla frakcji, % masy, nie wi cej ni :
- w kli cu 12.8 ÷ 31.5 mm
- w kli cu 4,0 ÷ 12,8 mm
- w grysie 6,0 ÷ 20,0 mm
- w grysie 2,0 ÷ 6,3 mm

d) zawarto  nadziarna, % masy, nie wi cej ni :

3,0

85
80

10
15

10

4,0

75
70

15
30

15

1,5
2,0

85
80

10
15
8

2,5
4,0

85
80

10
15
10

2. Zawarto  zanieczyszcze  obcych, % masy, nie wi cej ni :
0,1 0,2 0,1 0,2

3. Zawarto  ziarn nieforemnych, % masy, nie wi cej ni : - - 25 30
4. Zawarto  zanieczyszcze  organicznych, barwa cieczy

Barwa nie ciemniejsza ni
wzorcowa

Tablica 4. Wymagania w zale no ci od klasy dla grysu i wiru kruszonego wg WT/MK-CZDP 84

Lp.
ciwo ci Wymagania
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kl. I kl. II kl. III
1. cieralno  w b bnie kulowym Los Angeles

a) po pe nej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie wi cej ni :
b) po 115 pe nej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku
do ubytku po pe nej liczbie obrotów, nie wi cej ni :

25

25

35

30

45

35
2. Nasi kliwo , % w stosunku do suchej masy kruszywa, nie wi cej ni : 1,5 2,5 5,0
3. Mrozoodporno , % ubytku masy, nie wi cej ni : 2,5 5,0 10,0

Tablica 5. Wymagania w zale no ci od gatunku dla grysu wg WT/MK-CZDP 84

Lp.
ciwo ci Wymagania

Gatunek 1 Gatunek 2
1. Zawarto  ziarn nieprzekruszonych, % masy, nie wi cej ni : 10 15
2. Ziarna mniejsze ni  0.075 mm odsiane na mokro, % masy, wi cej ni :

a) dla frakcji 2.0 ÷ 6.3mm
b) dla frakcji powy ej 6,3 mm 1,5

0,8
2,5
1,5

3. Zawarto  frakcji podstawowych cznie, % masy nie mniej ni :
a) dla frakcji 2.0 ÷ 6.3mm
b) dla frakcji powy ej 6,3 mm

80
85

80
85

4. Podziarno % masy, nie wi cej ni :
a) dla frakcji 2.0 ÷ 6.3mm
b) dla frakcji powy ej 6,3 mm

15
10

15
10

5. Nadziarno, % masy, nie wi cej ni : 8 10
6. Zanieczyszczenia obce, % masy, nie wi cej ni : 0,1 0,2
7. Zawarto  ziarn nieforemnych, % masy, nie wi cej ni : 25 30
8. Zanieczyszczenia organiczne, barwa cieczy nie ciemniejsza ni

wzorcowa

Tablica 6. Wymagania w zale no ci od gatunku dla wiru kruszonego wg WT/MK-CZDP 84

Lp.
ciwo ci Wymagania

Gatunek 1 Gatunek 2
1. Zawarto  ziarn przekruszonych, % masy, nie mniej ni : 70 60
2. Ziarna mniejsze ni  0.075 mm odsiane na mokro, % masy, wi cej ni :

1,5 2,5
3. Zawarto  frakcji podstawowych cznie, % masy nie mniej ni :

a) dla frakcji 2.0 ÷ 6.3mm
b) dla frakcji powy ej 6,3 mm

80
85

75
80

4. Podziarno % masy, nie wi cej ni :
a) dla frakcji 2.0 ÷ 6.3mm
b) dla frakcji powy ej 6,3 mm

15
10

20
15

5. Nadziarno, % masy, nie wi cej ni : 8 10
6. Zanieczyszczenia obce, % masy, nie wi cej ni : 0,1 0,2
7. Zanieczyszczenia organiczne, barwa cieczy nie ciemniejsza ni

wzorcowa

2.2.2 Kruszywo drobne amane

 Tablica7. Wymagania dla piasku amanego i kruszywa drobnego granulowanego

Lp.
ciwo ci

Wymagania
Piasek amany mieszanka drobna

granulowana

1. Sk ad ziarnowy
 a) zawarto  frakcji (2,0 ÷ 4,0) mm, % masy, powy ej : 15
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b) zawarto  nadziarna, % masy, nie wi cej ni :
 c) wska nik piaskowy , % , wi kszy ni :

- dla kruszywa ze ska  magmowych i przeobra onych
- dla kruszywa ze ska  osadowych, z wyj tkiem wapieni
- dla kruszywa z wapieni

15

65
55
40

15

65
55
40

2. Zawarto  zanieczyszcze  obcych, % masy, nie wi cej ni : 0,1 0,1
3. Zawarto  zanieczyszcze  organicznych Barwa nie ciemniejsza ni

wzorcowa

2.2.3. Kruszywo naturalne: wir i mieszanka, piasek

Tablica 8. Wymagania dla wiru i mieszanki

Lp.
ciwo ci Wymagania

Klasa 1 Klasa 2
1. Sk ad ziarnowy

a) zawarto  ziarn poni ej 0,075 mm, % masy, nie wi cej ni :
b) zawarto  frakcji podstawowej, % masy, nie mniej ni :

- dla frakcji lub grup frakcji 2,0 ÷  6,3 mm
- dla frakcji lub grup frakcji powy ej 6,3 mm

c) zawarto  podziarna, % masy, nie wi cej ni :
- dla frakcji lub grup frakcji 2,0 ÷ 6,3 mm
- dla frakcji lub grup frakcji powy ej 6,3 mm

d) zawarto  nadziarna, % masy, nie wi cej ni :

1,5

85
90

10
5
5

2,0

80
85

15
10
5

2. cieralno  w b bnie kulowym Los Angeles, % masy, nie wi cej ni :
- ca kowita
- wska nik jednorodno ci cierania

25
25

35
30

3. Nasi kliwo , % masy, nie wi cej ni : 1,0 2,5
4. Mrozoodporno , masy, nie wi cej ni : 2,5 5,0
5. Zawarto  ziarn nieforemnych, % masy, nie wi cej ni : 25 25
6. Zawarto  ziarn s abych i zwietrza ych, % masy, nie wi cej ni : 7 10
7. Zawarto  zanieczyszcze  obcych, nie wi cej ni : 0,1 0,2
8. Zawarto  zanieczyszcze  organicznych: Barwa nie ciemniejsza ni

wzorcowa
9. Wska nik piaskowy , %, wi kszy ni : 75 65

Tablica 7. Wymagania dla piasku

Lp.
ciwo ci Wymagania

Gatunek 1 Gatunek 2
1. Sk ad ziarnowy

a) zawarto  ziarn poni ej 0,075 mm, % masy, nie wi cej ni :
b) zawarto  nadziarna powy ej 2 mm, % masy, nie wi cej ni :
c) wska nik piaskowy, % wi kszy ni :

1
15
75

5
15
65

2. Zawarto  zanieczyszcze  obcych, % masy, nie wi cej ni : 0,1 0,1
3. Zawarto  zanieczyszcze  organicznych: Barwa nie ciemniejsza ni

wzorcowa

2.3. Wype niacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych na gor co przy wykonywaniu warstw  nawierzchni o kategorii ru-
chu KRl-2 nale y stosowa  wype niacz mineralny, podstawowy i zast pczy, wg PN-61/S-96504. Mog  by  równie
stosowane popio y lotne z w gla kamiennego oraz py y uzyskane
z odpylania kruszywa w otaczarce, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgod  Inspektora nadzoru.

Tablica 10. Wymagania dla wype niacza mineralnego
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Lp.
ciwo ci Wymagania

1. Zawarto  cz stek ziarn mniejszych od, % masy,
nie mniej ni :

- 0,3 mm
- 0,074 mm

100
80

2. Wilgotno , % nie wi cej ni : 1,0
3. Powierzchnia w ciwa, cm2/g 2500 ÷ 4500

2.4. Lepiszcze

2.4.1. Asfalt
Do wytworzenia betonu asfaltowego nale y stosowa  asfalt D - 50 podstawowych wymaganiach:
ASFALT   D - 50
- penetracja w temp. 25° C - 45 ÷ 60
- temperatura mi knienia TPiK - 50 °C  ÷  57 °C,
- temperatura amliwo ci, nie wi cej ni : - -9 °C
- ci gliwo  w temperaturze 25°C, cm, nie mniej ni : - 100

2.4.2. rodek adhezyjny
rodek adhezyjny jest wymagany wówczas, gdy kruszywo wykazuje z  przyczepno  asfaltu.

Decyzj  dotycz  ewentualnego zastosowania rodka adhezyjnego podejmuje Inspektor nadzoru na podstawie wyni-
ków prób dostarczonych przez Wykonawc .
Mog  by  stosowane jedynie rodki adhezyjne posiadaj ce Aprobat  Techniczn  IBDiM i atest producenta.

rodki adhezyjne nale y stosowa  zgodnie z warunkami podanymi w Aprobacie Technicznej.

2.5. Dostawa materia ów

Za dostawy materia ów odpowiedzialny jest Wykonawca robót, zgodnie z ustaleniami okre lonymi w ST D.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest zobowi zany do prowadzenia ilo ciowego i jako ciowego odbioru dostaw poszczególnych asortymen-
tów materia ów oraz ustalonych w PZJ bada  kontrolnych.
Pochodzenie i jako  kruszywa powinny by  wcze niej zaaprobowane przez Inspektora nadzoru na podstawie wyników
bada  kontrolnych.
Zmiana producenta lepiszcza, jak i zmiana ród a pozyskania kruszyw w trakcie trwania robót, powinna by  zg oszona
Inspektorowi nadzoru i wymaga opracowania nowej recepty na mieszank  betonu asfaltowego.

2.6. Sk adowanie materia ów

2.6.1. Sk adowanie kruszyw
Sposób sk adowania kruszyw powinien je zabezpiecza  przed zanieczyszczeniem i przemieszaniem z innymi asorty-
mentami materia u kamiennego.
Powierzchnia sk adowania powinna zapewnia  mo liwo  zgromadzenia materia ów w ilo ciach zapewniaj cych ci -

 produkcji.
Warunki sk adowania, lokalizacja i parametry techniczne sk adowiska powinny uzyska  akceptacj  Inspektora nadzoru.
2.6.2. Sk adowanie wype niacza
Warunki sk adowania, lokalizacja i parametry techniczne sk adowiska powinny uzyska  akceptacj  Inspektora nadzoru.
Sposób sk adowania musi zabezpiecza  przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wype niacz nale y przechowywa  w silosach stalowych w ilo ciach zapewniaj cych ci  produkcji.
2.6.3. Sk adowanie lepiszcza
Lepiszcze nale y przechowywa  w zbiornikach stalowych wyposa onych w urz dzenia grzewcze i zabezpieczonych
przed dost pem wody i zanieczyszczeniem.
Zabrania si  podgrzewania zbiorników na lepiszcze bezpo rednio p omieniem.
Ilo  lepiszcza powinna zapewnia  ci  produkcji.
Zabrania si  stosowania do tego samego asortymentu robót lepiszczy pochodz cych od ró nych producentów.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne warunki stosowania sprz tu.

Ogólne warunki stosowania sprz tu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Sprz t, maszyny i urz dzenia nie gwarantuj ce zachowania wymaga  jako ciowych robót zostan  przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
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3.2. Wytwórnia mieszanki.

Wydajno  wytwórni powinna pokry  zapotrzebowanie na mieszank  mineralno-bitumiczn  dla danej budowy. Do-
puszcza si  otaczarki o wydajno ci 25 ÷ 30 t/h.
Wytwórnia powinna posiada  urz dzenia automatycznego dozowania sk adników oraz zasobnik do czasowego maga-
zynowania mieszanki.
Wytwórnia powinna by  zlokalizowana tak, aby czas transportu mieszanki do miejsca wbudowania nie przekracza  2
godzin.
Wykonawca musi posiada wiadectwo dopuszczenia wytwórni do ruchu przez inspekcj  sanitarn  i w adze ochrony
rodowiska.

3.3. Uk adarka mieszanki
Uk adanie mieszanki mo e si  odbywa  przy u yciu uk adarki mechanicznej posiadaj cej nast puj ce wyposa enie:

- sterowanie pozwalaj ce na u enie warstwy zgodnie z za on  niwelet  i grubo ci ,
- podgrzewan  p yt  wibracyjn  do wst pnego zag szczenia.

3.4. Sprz t do zag szczania

Do zag szczania mieszanki Wykonawca powinien stosowa  nast puj cy sprz t:
- walce ogumione o regulowanym ci nieniu w oponach,
- walce g adkie wibracyjne,
- walce g adkie stalowe rednie.

3.5. Inny sprz t

Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania na budowie takiego sprz tu jak; skrapiarka, szczotka, spr arka, nó  lub
pi a do obcinania warstwy mieszanki, wiertnica do pobierania próbek.

3.6. Sprz t pomiarowy

Na budowie musi si  znajdowa  do dyspozycji nadzoru komplet przyrz dów pomiarowych jak: ata, klin, ta ma, niwe-
lator, termometr itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STD.00.00.00.  ,,Wymagania ogólne" .

4.2. Transport mieszanki
Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania powinien spe nia  nast puj ce warunki:

- do transportu nale y u ywa  samochodów samowy adowczych,
- samochody powinny mie adowno  min. 10 ton,
- samochody powinny by  wyposa one w plandeki, którymi przykrywa si  mieszank  w czasie transportu,
- czas transportu od za adunku do wy adunku nie powinien przekracza  2 godzin z jednoczesnym spe nieniem

warunku zachowania temperatury wbudowania mieszanki.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogólne”.

5.2. Organizacja robót

Wykonawca przedstawi Inspektor owi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzgl dniaj ce
wszystkie warunki w jakich b  wykonywane roboty nawierzchniowe.

5.3. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

Za opracowanie recepty laboratoryjnej odpowiada Wykonawca robót, który przedstawia j  Inspektor nadzoruowi do
zatwierdzenia co najmniej 14 dni przed rozpocz ciem robót. Recepta powinna by  opracowana dla konkretnych mate-
ria ów zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek
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tych materia ów.
Projektowana mieszanka betonu asfaltowego BA 0/1 6 powinna spe nia  wymagania zawarte w tablicy 11 niniejszej
ST.

Tablica 11. Wymagania wobec betonu asfaltowego BA 0/16 mm do warstwy wyrównawczej

Wyszczególnienie sk adników i w ciwo ci
Mieszanka o uziarnieniu

0/16 mm
Uziarnienie mieszanki mineralnej
- przechodzi przez oczko sita, % m/m
 # 16,0 mm
 # 12,8 mm
 # 9,6 mm
 # 8.0 mm
 # 6,3 mm
 # 4,0 mm
 # 2,0 mm
 (zawarto  frakcji grysowej)
 # 0,85 mm
 # 0,42 mm
 # 0,30 mm
 # 0,18 mm
 # 0,15 mm
 # 0,075 mm

100
80 ÷ 100
70 ÷ 100
64 ÷ 94
55 ÷ 85
42 ÷ 70
30 ÷ 50

(50 ÷ 70)
20 ÷ 40
14 ÷ 24
11 ÷ 24
8 ÷ 17
7 ÷ 15
3 ÷ 8

Zawarto  kruszywa amanego w stosunku do masy mieszanki mineralnej, % , nie
mniej ni : 60
Zawarto  kruszywa amanego frakcji  powy ej  2  mm w stosunku do masy mieszanki
mineralnej, %, nie mniej ni : 40
Rodzaj i zawarto  asfaltu w stosunku do masy mieszanki mineralno - asfaltowej, % D – 50

(4,5 ÷ 5,8)2)

Wolna przestrze  w próbkach Marshalla1), % v/v 4,5 ÷ 8,0
Wype nienie lepiszczem wolnej przestrzeni w próbkach Marshalla1), % v/v 65 ÷ 80
Stabilno  wg Marshalla1) w + 6O °C, kN, nie mniej ni : 6,0
Odkszta cenia wg Marshalla1) mm 2,0 ÷ 5,0
Wska nik zag szczenia warstwy, % nie mniej ni : 98
Wolna przestrze  w warstwie, % v/v, nie wi cej ni 5,0 ÷ 9,0

1) zag szczenie próbek 2 ×75 uderze  ubijaka
2) zawarto ci orientacyjne

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego

Wykonawca ponosi ca  odpowiedzialno  za jako  produkcji. Produkcja mo e odbywa  si  jedynie na podstawie
receptury laboratoryjnej zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru, w wytwórni posiadaj cej wyposa enie gwarantuj ce
jako  wytwarzanej mieszanki.
Nie dopuszcza si  r cznego sterowania produkcj .
Temperatura wytworzonej mieszanki z asfaltem D-50 powinna by  w granicach 140- 170°C.
Temperatura asfaltu D-50 w zbiorniku - 145 ÷ 165 °C.
Temperatura gor cego kruszywa przy produkcji z asfaltem D-50 - nie wi cej ni  200 °C.

5.5. Przygotowanie pod a

Pod e warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego BA 0/16 b dzie stanowi  istniej ca nawierzchnia bitumiczna,
oczyszczona i skropiona zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.04.03.01 ,,Oczyszczenie i skropienie warstw kon-
strukcyjnych”

5.6. Wbudowanie mieszanki

5.6.1. Warunki atmosferyczne
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego mo e by  uk adana, gdy temperatura otoczenia wci gu doby by a nie ni sza
od 5 °C. Nie dopuszcza si  uk adania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V>16 m/s).
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5.6.2 Bezpiecze stwo robót
Wykonawca zobowi zany jest do opracowania sposobu organizacji ruchu drogowego, oznakowania odcinka robót i
ponosi odpowiedzialno  za bezpiecze stwo ruchu na drodze.

5.6.3. Uk adanie mieszanki
Uk adanie mieszanki musi odbywa  si  w sposób ci y, bez przestoju, z jednostajn  pr dko ci .
Uk adarka powinna by  stale zasilana w mieszank  tak, aby w zasobniku zawsze znajdowa a si  mieszanka. W miej-
scach trudno dost pnych dopuszcza si  r czne wbudowanie mieszanki.

5.6.4. Zag szczanie mieszanki
Pocz tkowa temperatura zag szczania nie powinna by  mniejsza ni  135 °C dla mieszanki z asfaltem D-50.

5.6.5. Wykonanie z czy
Przy rozk adaniu mieszanki ca  szeroko ci  jezdni wyst puj  jedynie z cza poprzeczne na styku dziennych dzia ek
roboczych. W przypadku rozk adania mieszanki po ow  szeroko ci jezdni wyst puj  równie  z cza pod ne.

cza nale y wykona  przez równe obci cie i posmarowanie lepiszczem.
cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by  przesuni te wzgl dem siebie o min 15 cm.

5.6.6. Odcinek próbny
W celu sprawdzenia zastosowanego sprz tu, technologii robót i receptury laboratoryjnej nale y wykona  w obecno ci
Inspektora nadzoruo dcinek próbny - d ugo ci min. l00 m.
Zakres bada  zwi zanych z wykonaniem odcinka próbnego i zatwierdzeniem recepty laboratoryjnej zostanie ustalony
przez Wykonawc  i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.
Po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru uzyskanych wyników mog  by  podj te w ciwe roboty.

5.7. Wymagania dla warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego BA 0/16 mm

5.7.1. Beton asfaltowy
Beton asfaltowy BA 0/16 powinien spe nia  wymagania podane w tablicy 11.
Dopuszczalne odchylenia od sk adu projektowanego wg recepty mog  by  nast puj ce:
a). zawarto  asfaltu ± 0,5 % m/m
b). zawarto  sk adników mineralnych:
 - ziarna przechodz ce przez sito 0,075 mm ±20 % m/m
 - ziarna pozostaj ce na sitach o oczkach (mm):
 16,0;12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0, 2,0 ± 5,0 % m/m,
 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ±3,0 % m/m

5.7.2. Grubo  warstwy
Grubo  warstwy powinna by  zgodna z Dokumentacj  Projektow .
Ze wzgl dów technologicznych minimalna grubo  warstwy wyrównawczej w przekroju poprzecznym nie mo e by
mniejsza ni  2 cm. Je eli Dokumentacja Projektowa podaje inn  minimaln  grubo  warstwy wyrównawczej, to jest
ona obowi zuj ca.
Zaleca si , aby grubo  warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego BA 0/16 nie by a wi ksza ni  6 cm.

5.7.3. Równo  warstwy w kierunku pod nym.
Nierówno ci pod ne warstwy nie powinny by  wi ksze ni  9 mm.
Liczba miejsc wykazuj cych odchylenia przekraczaj ce podan  warto  nie mo e by  wi ksza ni  okre lona w punkcie
1.3.4. za cznika nr 1 Instrukcji DP-T14.
Warto ci odchyle  nie mog  przekracza  1,5-krotnej warto ci odchylenia dopuszczalnego.

5.7.4. Równo  warstwy w kierunku poprzecznym
Odchylenia profilu poprzecznego, mierzone jako wysoko  szczelin mi dzy powierzchni  sprawdzanej warstwy a at
4-metrow  po on  prostopadle do osi drogi, nie powinny przekracza  warto ci jak w p. 5.7.2.

5.7.5. Spadek poprzeczny
Dopuszcza si  odchylenia od projektowanego spadku poprzecznego ± 0,5 %.

5.7.6. Szeroko  warstwy
Szeroko  warstwy nie powinna ró ni  si  od szeroko ci zaprojektowanej o wi cej ni  ± 5 cm.

5.7.7. Niweleta warstwy
Rz dne niwelety warstw nie powinny ró ni  si  od rz dnych podanych w Dokumentacji Projektowej wi cej ni  ±
10mm.
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5.7.8. Zag szczenie warstwy

Wska nik zag szczenia u onej warstwy powinien wynosi  nie mniej ni  98 %.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”

6.2. Kontrola i badania laboratoryjne

Wykonawca zobowi zany jest do wykonania pe nego zakresu bada  na budowie. Laboratorium Wykonawcy musi by
wyposa one w niezb dn  aparatur  umo liwiaj  przeprowadzenie bada  kontrolnych przewidzianych w Specyfikacji.
Badania kontrolne obejmuj  ca y proces budowy od okresu przygotowawczego (badania zgromadzonych materia ów)
poprzez etap budowy ( produkcja i wbudowanie mieszanek ), a  do bada  ko cowych (jako  wykonanej warstwy).

6.3. Badania w czasie bie cych dostaw materia ów

Badania sprawdzaj ce nale y wykonywa  dla ka dej dostawy kruszywa, wype niacza i lepiszcza na próbkach reprezen-
tatywnych, w nast puj cym zakresie:

Grysy i wiry
- uziarnienie,
- zawarto  cz ci mniejszych ni  0,075 mm,
- kszta t ziarn,
- zawarto  ziarn przekruszonych (tylko dla wirów kruszonych)

Piasek amany, kruszywo drobne granulowane, piasek naturalny.
- uziarnienie,
- wska nik piaskowy ,

Wype niacz mineralny.
- uziarnienie,
- wilgotno .

Asfalt:
- penetracja w temperaturze 25 0 C,
- temperatura mi knienia wg P i K.

6.4. Badania w czasie produkcji  mieszanki

 W czasie produkcji mieszanki nale y kontrolowa :

  sprawno  urz dze  wytwórni i maszyn wspó pracuj cych,  temperatur  kruszywa, lepiszcza i gotowej mieszanki
- sk ad mieszanki mineralno-bitumicznej przez wykonanie ekstrakcji,
- sk ad granulometryczny mieszanki mineralnej.
- stabilno  i odkszta cenie na próbkach wg Marshalla.

Ekstrakcj  mieszanki nale y wykonywa  minimum raz dzienne przy produkcji wytwórni do 500 ton i dwa razy dzien-
nie przy produkcji powy ej 500 ton.
Próbk  nale y pobiera  w miejscu wbudowania po roz eniu przez uk adark  lub ze rodka transportowego. Masa
próbki powinna wynosi   10 kg. Z cz ci próbki nale y wykona  ekstrakcj  dla uzyskania sk adu mieszanki, a z pozo-
sta ej cz ci nale y wykona  próbki Marshalla dla uzyskania stabilno ci i odkszta cenia mieszanki wg BN  70/893 1-09
oraz g sto ci strukturalnej .
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D - 05.00.00. NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000 - 9
D-05.01.00 NAWIERZCHNIE  GRUNTOWE WYMAGANIA  OGÓLNE KOD CPV 45233000 - 9

1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych
zwi zanych z przebudow  drogi gminnej nr 107318 O w m. Trzebina Gmina Lubrza

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem nawierzch-
ni gruntowych i obejmuj :

D-05.01.02 Nawierzchnia gruntowa ulepszona.
Nawierzchnie gruntowe mog  by  wykonywane w przypadkach, gdy konieczne jest po czenie komunikacyjne, a
wzgl dy ekonomiczne lub inne (np. ochrona rodowiska) nie pozwalaj  na budow  drogi o nawierzchni twardej.
Nawierzchnie gruntowe mog  by  traktowane jako pierwszy etap budowy drogi, która b dzie ulepszana w miar  po-
trzeb i mo liwo ci finansowych.

1.4. Okre lenia podstawowe

Nawierzchnia gruntowa naturalna - okre lenie w rozumieniu niniejszej ST jest równoznaczne z poj ciem „na-
wierzchnia gruntowa profilowana” wed ug ni ej podanej definicji:
Nawierzchnia gruntowa profilowana - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu
pieszych, w którym wyst puj cy grunt pod a jest wyrównany i odpowiednio ukszta towany w profilu pod nym i
przekroju poprzecznym oraz zag szczony.

Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu
pieszych, w którym wyst puj cy grunt pod a jest ulepszony mechanicznie lub chemicznie, wyrównany i odpowiednio
ukszta towany w profilu pod nym i przekroju poprzecznym oraz zag szczony.

Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D -
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

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

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.

2.2. Grunt

Grunt jest podstawowym materia em do budowy nawierzchni gruntowych.
Grunty nale y klasyfikowa  zgodnie z norm  PN-B-02480 [1].
Przy budowie nawierzchni gruntowej nale y kierowa  si  zasad  wykorzystania w maksymalnym stopniu gruntu zale-
gaj cego w pod u.
Rozpoznanie gruntu nale y przeprowadzi  na podstawie bada  makroskopowych okre lonych w normie PN-B-04452
[2]; badania uziarnienia wed ug normy PN-B-04481 [3] lub PN-B-06714-15 [5].
Podzia  gruntów pod wzgl dem wysadzinowo ci podaje tablica 1.
 Tablica 1. Podzia  gruntów pod wzgl dem wysadzinowo ci

Wymagania
Lp. ciwo ci Grunty niewysadzi-

nowe
Grunty

tpliwe
Grunty wysadzinowe

1 Wska nik no no ci wed ug BN-
70/8931-05 [17], %, (Wno ) Wno  10

Wno  od 5  do 10 Wno  < 5

2 Wska nik piaskowy (WP) wed ug BN-
64/8931-01 [13] WP  35

WP od 25  do 35 WP < 25
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3 Zawarto  cz stek poni ej 0,063 mm
wed ug PN-B-06714-15 [5], % poni ej 20 od 20 do 30 powy ej 30

4 Zawarto  cz stek poni ej 0,02 mm
wed ug PN-B-04481 [3], % poni ej 3 od 3 do 10 powy ej 10

5 Kapilarno  bierna wed ug PN-B-04493
[4], m Hkb < 1,0 Hkb od 1,0 do 1,3 Hkb > 1,3

Badaniami powinny by  obj te próbki gruntów pobrane co najmniej na g boko  strefy przemarzania (od 0,8 do 1,4 m
od  poziomu terenu).

3. SPRZ T

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Do wykonania nawierzchni gruntowych nale y stosowa  sprz t okre lony w OST D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa
naturalna” lub ST D-05.01.02 „Nawierzchnia gruntowa ulepszona”.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Przygotowanie pod a

Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania nawierzchni powinny by  wcze niej przygotowane.
Paliki lub szpilki nale y ustawia  w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwi  naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w od-
st pach nie wi kszych ni  co 10 metrów.
Przed wykonaniem nawierzchni nale y oczy ci  i przygotowa  pod e.

5.3. Wykonanie nawierzchni

Wymagania dotycz ce wykonania nawierzchni gruntowej i jej piel gnacji podano w ST D - 05.01.01 „Nawierzchnia
gruntowa naturalna” lub ST D - 05.01.02 „Nawierzchnia gruntowa ulepszona”.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6, a pozosta e zasady w ST D
- 05.01.01 dla nawierzchni gruntowej naturalnej pkt 6 i ST D - 05.01.02 dla nawierzchni gruntowej ulepszonej pkt 6.

6.2. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych nawierzchni

6.2.1. Równo  nawierzchni

Nierówno ci pod ne nawierzchni nale y mierzy  4-metrow at , zgodnie z norm  BN-68/8931-04 [16].
Nierówno ci nawierzchni gruntowej nie powinny przekracza  15 mm.

6.2.2. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni nale y mierzy  przy u yciu 4-metrowej aty i poziomicy.
Odchylenia spadków poprzecznych nawierzchni na prostych i ukach nie powinny by  wi ksze ni  0,5 % od spadków
projektowanych.

6.2.3. Rz dne wysoko ciowe

Odchylenie rz dnych wysoko ciowych nawierzchni od rz dnych projektowanych nie powinno by  wi ksze ni  + 1 cm i
-3 cm.

6.2.4. Ukszta towanie osi nawierzchni
 nawierzchni w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni  5 cm.

6.2.5. Szeroko  nawierzchni

Szeroko  nawierzchni nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  + 10 cm i -5 cm.
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6.3. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów

Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanej nawierzchni gruntowej podano w tablicy 2.
 Tablica 2. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanej nawierzchni gruntowej

Lp. Wyszczególnienie bada  i pomiarów Minimalna cz stotliwo
bada  i pomiarów

1 Równo  pod na co 20 m at  na ka dym pasie ruchu

2 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km

3 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

4 Rz dne wysoko ciowe co 100 m

 5 Ukszta towanie osi w planie *) co 100 m

6 Szeroko  nawierzchni 10 razy na 1 km

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona  w punktach g ównych
uków poziomych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni gruntowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli
wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wed ug pkt 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynno ci obj tych cen  jednostkow  podano w ST:
D - 05.01.01 dla nawierzchni gruntowej naturalnej, pkt 9;
D - 05.01.02 dla nawierzchni gruntowej ulepszonej, pkt 9.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opis gruntów
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno ci biernej
5. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk adu ziarnowego
6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci siarki metod  bro-

mow
7. PN-B-06731 el wielkopiecowy kawa kowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Bada-

nia techniczne
8. PN-B-19701 Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci
9. PN-B-30020 Wapno

10. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
11. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntu ulepszonego wapnem
12. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popio y lotne
13. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika piaskowego
14. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni po-

datnych i pod a przez obci enie p yt
15. BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych
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16. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at
17. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika no no ci gruntu jako pod a

nawierzchni podatnych
18. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu
19. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych aktywnymi

popio ami lotnymi

10.2. Inne materia y

20.  .J.  Jaworski.  Drogi  gruntowe.  Cz  I.  Projektowanie.  Studia  i  materia y.  Zeszyt  nr  8,  IBDiM,  Warszawa,
1977.

21..J. Jaworski. Drogi gruntowe. Cz  II. Budowa nawierzchni, dróg i placów. Studia i materia y. Zeszyt nr 10,
IBDiM, Warszawa 1978.
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D-05.01.02 NAWIERZCHNIA GRUNTOWA ULEPSZONA KOD CPV 45233000 - 9

1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych
zwi zanych z przebudow  drogi gminnej nr 107318 O w m. Trzebina Gmina Lubrza

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem nawierzch-
ni gruntowej ulepszonej mechanicznie.

1.4. Okre lenia podstawowe

Mieszanka optymalna - mieszanka gruntu rodzimego z innym gruntem poprawiaj cym sk ad granulometryczny i w a-
ciwo ci gruntu rodzimego.

Mieszanka popio owo-gruntowa - mieszanka gruntu, popio u i wody, dobranych w odpowiednich proporcjach.

Grunt stabilizowany aktywnymi popio ami lotnymi - mieszanka popio owo-gruntowa zag szczona i stwardnia a w
wyniku uko czenia procesu wi zania popio u.

Stabilizacja gruntu aktywnymi popio ami lotnymi - proces technologiczny polegaj cy na spulchnieniu i rozdrobnie-
niu gruntu i zmieszaniu go z popio em lotnym i wod  oraz zag szczeniu przy wilgotno ci optymalnej.

Wska nik ró noziarnisto ci - wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów niespoistych, okre lona wed ug
wzoru:

d

d
U

10

60

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

Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami poda-
nymi w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D - 05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Materia y do nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie

2.1.1. Mieszanka gliniasto-piaskowa

Optymalna mieszanka gliniasto-piaskowa powinna mie  ramowy sk ad uziarnienia wed ug tablicy 3. Krzywa uziarnie-
nia mieszanki powinna posiada  uziarnienie ci e i le  w obszarze okre lonym na rysunku 1.

2.1.2. Mieszanka gliniasto- wirowa

Optymalna mieszanka gliniasto- wirowa powinna mie  ramowy sk ad uziarnienia wed ug tablicy 4. Krzywa uziarnienia
mieszanki powinna posiada  uziarnienie ci e i le  w obszarach okre lonych na rysunku 2.

2.1.3. Mieszanki gruntów z kruszywami odpadowymi

Do mechanicznego ulepszania nawierzchni gruntowych zaleca si  stosowa :
odpady kruszywa amanego (frakcje od 0 do 4 mm, od 0 do 8 mm, od 0 do 12 mm, od 0 do 16 mm),

le paleniskowe i hutnicze po zako czeniu procesu ich rozpadu (frakcje od 2 do  31,5 mm) wg PN-B-06731
[7].

Materia y te powinny mie  odpowiednio zró nicowane frakcje, a ich wska nik ró noziarnisto ci powinien spe nia
warunek wyra ony wzorem:
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d

d
U

10

60
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Tablica 3. Ramowy sk ad uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-piaskowej

Lp. ciwo Wymagania

1 Zawarto  frakcji wirowej (powy ej # 2 mm), % od 0 do 10

2 Zawarto  frakcji piaskowej (od 0,05 do 2,00 mm), % od 70 do 85

3 Zawarto  frakcji py owej (od 0,002 do 0,05 mm), % od 12 do 23

4 Zawarto  frakcji i owej (poni ej 0,002 mm), % od 3 do 7

Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-piaskowej

 Tablica 4. Ramowy sk ad uziarnienia optymalnych mieszanek gliniasto- wirowych

Wymiary oczek Przechodzi przez sito,   %
kwadratowych sit   (mm) na warstw  doln na warstw  górn

40 - 100 - -

20 100 70 - 100

2 90 30 90 40

0,05 25 10 25 10

0,002 7 4 7 4
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Rysunek 2. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek gliniasto- wirowych

2.2. Materia y do nawierzchni gruntowej ulepszonej chemicznie

2.2.1. Grunty do stabilizacji aktywnymi popio ami lotnymi

Przydatno  gruntów przeznaczonych do stabilizacji aktywnymi popio ami lotnymi nale y ocenia  na podstawie wyni-
ków bada  laboratoryjnych wykonanych wed ug normy BN-71/8933-10 [19].
Do ulepszania nawierzchni gruntowych aktywnymi popio ami lotnymi nadaj  si  grunty ma o i rednio spoiste o
wska niku plastyczno ci wynosz cym od 3 do 20. Grunty te powinny spe nia  wymagania podane w tablicy 5.
 Tablica 5.  Wymagania dla  gruntów przeznaczonych do ulepszania dróg gruntowych aktywnymi popio ami lotnymi
(wg BN-71/8933-10 [19])
Lp. ciwo ci Wymagania

1 Uziarnienie wg PN-B-04481 [3]
-      ziarn przechodz cych przez sito # 40 mm, %
-      ziarn przechodz cych przez sito # 20 mm, %, nie mniej ni
-      ziarn przechodz cych przez sito #   4 mm, %, nie mniej ni
-      cz stek mniejszych od 0,002 mm, %, nie wi cej ni

100
85
50
20

2 Granica p ynno ci wg PN-B-04481 [3], %, poni ej 40

3 Zawarto  cz ci organicznych wg PN-B-04481 [3], %, poni ej 5

4 Zawarto  siarczanów w przeliczeniu na SO3 wg PN-B-06714-28 [6], %, poni ej 1

Grunty o wska niku plastyczno ci mniejszym od 3 nale y doziarni  gruntem spoistym lub stosowa  szczególnie w
przypadku piasków równoziarnistych dodatki ulepszaj ce wed ug pkt 2.2.4.

2.2.2. Aktywne popio y lotne

Nale y stosowa  aktywne popio y lotne z w gla brunatnego rodzaju WB, odmiany c, odpowiadaj ce wymaganiom
normy PN-S-96035 [12].
Popio y lotne o zawarto ci wolnego tlenku wapniowego (CaO) wi kszej ni  7%, przydatne s  jako samodzielny mate-
ria  wi cy. Popio y lotne o zawarto ci wolnego tlenku wapniowego od 3,5% do 7% nale y wzbogaci  dodatkami
ulepszaj cymi wg pkt 2.2.4.

2.2.3. Woda

Nale y stosowa  wod  odpowiadaj  wymaganiom normy PN-B-32250 [10]. Bez bada  laboratoryjnych mo na sto-
sowa  pitn  wod  wodoci gow .

2.2.4. Dodatki ulepszaj ce
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W uzasadnionych przypadkach przy ulepszaniu nawierzchni gruntowych aktywnymi popio ami lotnymi stosuje si
cement klasy 32,5 odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-19701 [10] lub wapno odpowiadaj ce wymaganiom PN-B-
30020 [9].

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D - 05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni

W zale no ci od okre lonego w dokumentacji projektowej lub SST sposobu ulepszania nawierzchni gruntowej, Wyko-
nawca przyst puj cy do wykonania robót powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:

spycharek, równiarek lub sprz tu rolniczego (p ugi, brony, kultywatory) do spulchniania i profilowania,
zgarniarek, spycharek lub równiarek do rozk adania materia ów do mechanicznego ulepszania nawierzchni,
rozsypywarek rolniczych wyposa onych w os ony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szeroko ci do rozsy-
pywania spoiw i rodków chemicznych,
sprz tu rolniczego (glebogryzarki, p ugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchome mieszarki do wy-
mieszania gruntu z materia ami ulepszaj cymi,
przewo nych zbiorników na wod  (drogowe, rolnicze itp.) wyposa onych w urz dzenia do równomiernego i
kontrolowanego dozowania wody,
walców ogumionych i g adkich, lekkich i rednich, samojezdnych lub doczepianych, walców wibracyjnych jed-
no i dwuwa owych, wibracyjnych i wibrouderzeniowych zag szczarek do zag szczania wyprofilowanej warstwy
gruntu wymieszanego z dodatkami ulepszaj cymi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D - 05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne” pkt
4.

4.2. Transport

Grunty i materia y do mechanicznego ulepszania nawierzchni gruntowej mo na przewozi  dowolnymi rodkami trans-
portu.
Materia y do chemicznego ulepszania nawierzchni gruntowej nale y przewozi  zgodnie z wymaganiami norm przed-
miotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D - 05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie pod a

Wymagania dotycz ce przygotowania pod a podano w ST D - 05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogól-
ne” pkt 5.

5.3. Wykonanie nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie

5.3.1. Projektowanie sk adu mieszanki optymalnej gruntowej

Przed rozpocz ciem robót Wykonawca powinien dostarczy  Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt sk adu mie-
szanki optymalnej oraz próbki gruntów przeznaczonych na mieszank , pobrane w obecno ci Inspektora nadzoru.
Zaprojektowany sk ad mieszanki powinien odpowiada  wymaganiom podanym w tablicy 3 i na rysunku 1 lub w tablicy
4 i na rysunku 2 i zawiera :

opis i wyniki bada  gruntów,
okre lenie wilgotno ci optymalnej mieszanki wg metody Proctora podanej w normie PN-B-04481 [3].

5.3.2. Wbudowanie i zag szczenie mieszanki optymalnej gruntowej

W gruntach piaszczystych mieszank  optymaln  zaleca si  wbudowywa  sposobem powierzchniowym. Na wyprofilo-
wanym pod u w kierunku pod nym i uformowanym poprzecznie ze spadkiem oko o 4%, nale y na ca ej po-
wierzchni roz  równomiernie grunt doziarniaj cy (spoisty). Grunt doziarniaj cy mo e by  rozk adany bezpo rednio
po przywiezieniu lub gromadzony w pryzmach i rozk adany przed mieszaniem.
Przed rozpocz ciem mieszania nale y sprawdzi  wilgotno  gruntów. W przypadku gdy jest ona  ni sza od wilgotno ci
optymalnej o wi cej ni  20 % jej warto ci, nale y doda  wody do uzyskania wilgotno ci optymalnej, a w przypadku
gdy jest wy sza o wi cej ni  10% jej warto ci, grunt nale y przesuszy .
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Mieszanie gruntów nale y wykonywa  do czasu uzyskania jednolitej barwy i struktury mieszanki. Nale y zwraca
uwag , aby wymieszana by a ca a zaprojektowana grubo  warstwy gruntu pod a.
Sprz t mieszaj cy powinien posuwa  si  wzd  drogi równoleg ymi pasami. lady kolejnych przejazdów powinny
nak ada  si  na szeroko ci od 10 do 15 cm.
Po zako czeniu mieszania nie powinno by  w mieszance grudek gruntu wi kszych od 0,5 cm.
Wymieszany grunt nale y wyrówna  i wyprofilowa , a nast pnie zag ci  walcem ogumionym, wieloko owym lub

adkim o masie od 1,5 do 5,0 Mg.
Zag szczenie nawierzchni o przekroju daszkowym nale y rozpoczyna  od kraw dzi i stopniowo przesuwa  pasami
pod nymi cz ciowo nak adaj cymi si  w kierunku jej osi. Zag szczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nale y
rozpoczyna  od dolnej kraw dzi i przesuwa  pasami pod nymi, cz ciowo nak adaj cymi si , w kierunku jej górnej
kraw dzi.
Zag szczenie nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia wymaganego w dokumentacji projektowej i
ST.
Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie nawierzchni o grubo ci powy ej 15 cm, to wbudowanie
mieszanki nale y wykona  dwuwarstwowo. Wszystkie wymienione wy ej czynno ci nale y wykona  oddzielnie dla
ka dej warstwy.
W gruntach gliniastych mieszank  optymaln  zaleca si  wbudowywa  sposobem korytowym. Mieszank  wykonuje si
w przygotowanym korycie o g boko ci od 30 do  35 cm i spadku poprzecznym co najmniej 4%.
Grunty przeznaczone do mieszanki powinny by  uk adane w pryzmach wzd  drogi lub bezpo rednio dowo one do
koryta. Rozk ada si  je tak, aby grubo  warstwy mieszanej nie przekracza a 15 cm.
Uk adanie warstw gruntu gliniastego i gruntu piaszczystego nale y wykonywa  na przemian. Grubo  warstw zale y od
proporcji gruntów w mieszance optymalnej.
Dla ochrony pionowych kraw dzi koryta przed uszkodzeniem oraz mieszanki przed zanieczyszczeniem gruntem z po-
boczy, zaleca si  ok adanie kraw dzi jedn  lub dwoma warstwami darniny lub deskami ustawianym r bem, które nale-
y usun  po przemieszaniu gruntów.

W gruntach gliniastych dopuszcza si  tak e wbudowywanie mieszanki sposobem powierzchniowym (w przypadku, gdy
w pod u zalegaj  lekkie gliny).
Zasady wykonywania robót sposobem powierzchniowym s  analogiczne do podanych przy wbudowywaniu mieszanki
w gruntach piaszczystych. Spadek poprzeczny pod a powinien by  wi kszy od 2%.

5.3.3. Projektowanie sk adu mieszanki gruntu z kruszywami odpadowymi

Przy projektowaniu sk adu mieszanki gruntu z kruszywem odpadowym nale y kierowa  si  zasadami podanymi dla
uziarnienia mieszanek optymalnych wed ug niniejszej specyfikacji.

5.3.4. Wbudowanie i zag szczenie mieszanki gruntu z kruszywami odpadowymi

Do ulepszania nawierzchni gruntowej odpadami kruszywa amanego zaleca si  stosowa  sposób korytowy, a do ulep-
szania lem paleniskowym lub hutniczym, sposób powierzchniowy.
Zasady wykonania nawierzchni powinny by  zgodne z podanymi w pkt 5.3.2 niniejszej specyfikacji, odpowiednio dla
ka dego sposobu.
Nawierzchnia gruntowa ulepszona kruszywami odpadowymi po oddaniu do eksploatacji powinna by  piel gnowana. O
ile ST nie przewiduje inaczej, w okresie tym nale y:

wyrównywa  powsta e zag bienia i koleiny przy u yciu w oka, szablonu lub równiarki,
zag szcza  wyrównan  nawierzchni .

Nawierzchnia gruntowa ulepszona kruszywem amanym lub lem, w okresie od 4 do 6 tygodni po oddaniu jej do
eksploatacji, powinna by  chroniona przez ograniczenie pr dko ci pojazdów do 30 km/h oraz równomiernie dog sz-
czana przez ruch na ca ej szeroko ci (przek adany na ró ne pasy przez odpowiednie ustawienie zastaw).

5.4. Wykonanie nawierzchni gruntowej ulepszonej chemicznie

5.4.1. Projektowanie sk adu mieszanki gruntu stabilizowanego aktywnymi popio ami lotnymi

Przed rozpocz ciem robót Wykonawca powinien dostarczy  Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt sk adu mie-
szanki oraz próbki gruntu i aktywnych popio ów lotnych oraz ewentualnych dodatków ulepszaj cych, pobrane w obec-
no ci Inspektora nadzoru.
Projekt sk adu mieszanki stabilizowanej aktywnymi popio ami lotnymi powinien by  opracowany zgodnie z zalecenia-
mi normy BN-71/8933-10 [19].
Projekt sk adu mieszanki powinien zawiera :

wyniki bada  gruntu przeznaczonego do stabilizacji,
wyniki bada  popio ów lotnych,
wyniki bada  mieszanki gruntu stabilizowanego aktywnymi popio ami lotnymi,
w przypadkach w tpliwych - wyniki badania jako ci wody wed ug normy PN-B-32250 [10],
wilgotno  optymaln  mieszanki gruntu z popio ami,
wymagan  ilo  popio ów lotnych w mieszance i ewentualnych dodatków ulepszaj cych.
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Zaprojektowany sk ad mieszanki powinien zapewni  otrzymanie w ciwo ci gruntu stabilizowanego aktywnymi po-
pio ami lotnymi, zgodnych z wymaganiami podanym w tablicy 6.
 Tablica 6. Wymagane w ciwo ci mieszanek gruntów stabilizowanych aktywnymi popio ami lotnymi

ciwo ci Wymaganie

Stabilizacja aktywnymi popio ami lotnymi
Wytrzyma  na ciskanie badana wg BN-71/8933-10 [19], MPa, nie mniej ni

po 14 dniach
po 42 dniach

1,6
2,5

Wska nik mrozoodporno ci okre lony wg BN-71/8933-10 [19], mniej ni 0,6

5.4.2. Wbudowanie i zag szczenie gruntu stabilizowanego aktywnymi popio ami lotnymi

Stabilizacj  gruntów aktywnymi popio ami lotnymi nale y wykonywa  co najmniej dwa miesi ce przed spodziewanym
wyst pieniem ujemnych temperatur otoczenia.
Do stabilizacji gruntów spoiwami mo na stosowa  ruchome mieszarki lub sprz t rolniczy. Maszyny te powinny zapew-
ni  wykonanie nawierzchni o wymaganej grubo ci i w ciwo ciach zgodnych z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
Przed roz eniem popio ów lotnych, grunt powinien by  spulchniony i rozdrobniony tak, aby przez sito # 4 mm prze-
chodzi o co najmniej 80% gruntu.
Na tak przygotowanym gruncie nale y rozsypa  równomiernie popio y lotne, zgodnie z zaprojektowan  ilo ci .
Po roz eniu na gruncie przewidzianej ilo ci spoiwa, grunt nale y kilkakrotnie wymiesza , bez dodania wody, a  do
uzyskania jednolitej barwy mieszanki, bez smug i plam na ca ej grubo ci warstwy stabilizowanej.
Po wymieszaniu gruntu ze spoiwem nale y sprawdzi  wilgotno  mieszanki. Je eli wilgotno  jest mniejsza od opty-
malnej o wi cej ni  20% jej warto ci nale y doda  odpowiedni  ilo  wody. Po dolaniu wody nale y rozsypa  dodatki
ulepszaj ce, je li przewidziane jest ich stosowanie i ponownie wymiesza  zwil on  mieszank  do otrzymania jej jedno-
litej barwy. W przypadku stosowania cementu jako dodatku ulepszaj cego przy stabilizacji gruntu aktywnymi popio a-
mi lotnymi, czas od momentu roz enia cementu do momentu zako czenia mieszania nie powinien by  d szy od 2
godzin.
Po zako czeniu mieszania nale y warstw  wyprofilowa  do wymaganych w dokumentacji projektowej rz dnych oraz
spadków poprzecznych. Do tego celu nale y u  równiarek i prowadnic pod nych uk adanych ka dorazowo na od-
cinku roboczym.
Po wyprofilowaniu mieszanki stabilizowanej aktywnymi popio ami lotnymi nale y natychmiast rozpocz  zag szczanie
warstwy.
Zag szczanie nawierzchni o przekroju daszkowym nale y rozpocz  od kraw dzi i stopniowo przesuwa  pasami po-

nymi cz ciowo nak adanymi w stron  osi nawierzchni. Zag szczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nale y
rozpocz  od dolnej kraw dzi nawierzchni i przesuwa  pasami pod nymi, cz ciowo nak adanymi w stron  jej górnej
kraw dzi.
Wska nik zag szczenia okre lony zgodnie z BN-77/8931-12 [18] powinien wynosi  co najmniej 0,98 maksymalnego
zag szczenia, wed ug normalnej próby Proctora zgodnie z norm  PN-B-04481 [3]
Ruch pojazdów po nawierzchni wykonanej z gruntu stabilizowanego aktywnymi popio ami lotnymi mo e by  dopusz-
czony najwcze niej po up ywie 14 dni od jej wykonania, ruch konny po 20 dniach.
Nawierzchni  z gruntu stabilizowanego aktywnymi popio ami lotnymi w okresie 14 dni od jej wykonania nale y piel -
gnowa  przez przykrycie piaskiem i utrzymywanie go w stanie wilgotnym w okresie wietrznej i suchej pogody.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D - 05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzi  badania niezb dne do opracowania projektu sk a-
du mieszanki optymalnej lub stabilizowanej spoiwami, w zakresie i czasie okre lonym w niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Cz stotliwo  i zakres bada  przy budowie nawierzchni gruntowej ulepszanej mechanicznie

W czasie robót nale y sprawdzi :
a. uziarnienie mieszanki optymalnej,
b. jednorodno  i g boko  wymieszania,
c. zag szczenie warstwy,
d. wilgotno  mieszanki optymalnej wg dowolnej metody, z tym e zaleca si  stosowanie piknometru polowego

lub powietrznego co najmniej 2 razy na dziennej dzia ce roboczej, z tym e maksymalna powierzchnia na-
wierzchni przypadaj ca na jedno badanie powinna wynosi  600 m2.
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6.3.2. Cz stotliwo  i zakres bada  przy budowie nawierzchni gruntowej ulepszanej chemicznie

W czasie robót nale y sprawdza :
a. uziarnienie gruntu,
b. jednorodno  i g boko  wymieszania,
c. zag szczenie warstwy,
d. wilgotno  mieszanki gruntu z popio ami lotnymi wg dowolnej metody, z tym e zaleca si  stosowanie pikno-

metru polowego lub powietrznego co najmniej 2 razy na dziennej dzia ce roboczej, z tym e maksymalna po-
wierzchnia nawierzchni przypadaj ca na jedno badanie powinna wynosi  600 m2,

e  wytrzyma  14 i 42-dniow  mieszanki gruntu z popio ami lotnymi - co najmniej 1 seria walców (6 szt.  8 cm)
na dziennej dzia ce roboczej z tym, e maksymalna powierzchnia przypadaj ca na jedno badanie powinna wy-
nosi  600 m2.

Badania aktywno ci popio ów lotnych nale y wykonywa  dla ka dej dostawy wg BN-71/8933-10 [19].
Badania wody i dodatków ulepszaj cych nale y wykona  w przypadkach w tpliwych.

6.3.3. Badania i pomiary cech geometrycznych

Grubo  nawierzchni Wykonawca powinien mierzy  po jej zag szczeniu w 3 losowo wybranych punktach na ka dej
dziennej dzia ce roboczej i nie rzadziej ni  w 1 punkcie na 400 m2 powierzchni.
Dopuszczalne odchy ki od projektowanej grubo ci nawierzchni nie powinny przekracza  -5% i +10%.
Pozosta e cechy geometryczne nawierzchni powinny by  mierzone i oceniane wed ug zasad podanych w pkt 6.2 ST D -
05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne”.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D - 05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne” pkt 7.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D - 05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D - 05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogól-
ne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni gruntowej ulepszonej obejmuje:
a. dla nawierzchni ulepszonej mechanicznie

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie i roz enie materia ów warstwami na za on  grubo  i szeroko ,
wymieszanie materia ów,
wyrównanie do wymaganego profilu,
skropienie wod  i zag szczenie poszczególnych warstw,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

b. dla nawierzchni ulepszonej chemicznie
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie deskowa ,
- dostarczenie do miejsca wbudowania i roz enie rodka chemicznego,
- wymieszanie w korycie z gruntem pod a,
- wyrównanie, wyprofilowanie i zag szczenie,
- przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Przepisy zwi zane podano w pkt 10 ST D - 05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne”.
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D - 05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ KOD CPV 45233000 - 9

1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych
zwi zanych z przebudow  drogi gminnej nr 107318 O w m. Trzebina Gmina Lubrza

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem nawierzch-
ni kostkowych - z kostki kamiennej nieregularnej, regularnej i rz dowej.
Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej mog  by  wykonywane:

- na odcinkach dróg o du ych pochyleniach,
- na placach, miejscach postojowych, wjazdach do bram.

Nawierzchnie z kostki kamiennej regularnej i rz dowej mog  by  stosowane na ulicach i placach o charakterze repre-
zentacyjnym.

1.4. Okre lenia podstawowe

Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego.

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa cieralna jest wykonana z kostek kamiennych.

Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami poda-
nymi w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

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

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.

2.2. Kamienna kostka drogowa

2.2.1. Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej wg PN-S-
06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026 [12]
W zale no ci od kszta tów rozró nia si  trzy typy kostki:

- regularn ,
- rz dow ,
- nieregularn .

Rozró nia si  dwa rodzaje kostki regularnej: normaln  i cznikow .
W zale no ci od jako ci surowca skalnego u ytego do wyrobu kostki rozró nia si  dwie klasy kostki: I, II.
W zale no ci od dok adno ci wykonania rozró nia si  trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.
W zale no ci od wymiaru zasadniczego - wysoko ci kostki, rozró nia si  nast puj ce wielko ci (cm):

- kostka nieregularna - 5, 6, 8 i 10.

2.2.2. Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej s  ska y magmowe, osadowe i przeobra one. Wymagane cechy fizyczne
i wytrzyma ciowe przedstawia tablica 1.
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Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzyma ciowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne i wytrzyma ciowe Klasa Badania
wed ugI II

1 Wytrzyma  na ciskanie w stanie powietrzno-suchym, MPa,
nie mniej ni 160 120 PN-B-04110 [3]

2 cieralno  na tarczy Boehmego,  w centymetrach, nie wi cej
ni 0,2 0,4 PN-B-04111 [4]

3 Wytrzyma  na uderzenie (zwi ), liczba uderze , nie
mniej ni 12 8 PN-B-04115 [5]

4 Nasi kliwo  wod , w %, nie wi cej ni 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]

5 Odporno  na zamra anie nie bada si ca kowita PN-B-04102 [2]

2.2.3. Kszta t i wymiary kostki nieregularnej

Kostka nieregularna powinna mie  kszta t zbli ony do prostopad cianu. Kszta t kostki nieregularnej przedstawia
rysunek 3.

Rysunek 3. Kszta t kostki nieregularnej

Wymagania dotycz ce wymiarów kostki nieregularnej przedstawia tablica 4.
Uszkodzenie kraw dzi powierzchni górnej (czo a) oraz ich szeroko  i g boko  nie powinny by  wi ksze ni  podane
dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej.
Dopuszcza si  uszkodzenie jednego naro a powierzchni górnej kostki o g boko ci nie wi kszej ni  0,6 cm.

Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchy ki

Wyszczególnienie
Wielko

(cm)
Dopuszczalne odchy ki dla

gatunku
10 1 2 3

Wymiar a 10  1,0  1,0  1,0
Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do górnej (czo-
a), w cm, nie mniejszy ni - 0,7 0,6 0,5

Nierówno ci powierzchni górnej (czo a),w cm, nie wi ksze
ni -  0,4  0,6  0,8

Wypuk  powierzchni bocznej, w cm, nie wi ksza ni - 0,6 0,6 0,8
Odchy ki od k ta prostego kraw dzi powierzchni górnej
(czo a), w stopniach, nie wi ksze ni -  6  8 10
Odchylenie od równoleg ci p aszczyzny powierzchni
dolnej w stosunku do górnej, w stopniach, nie wi ksze ni -  6  8 10

2.3. Kraw niki

Kraw niki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych, powinny odpowiada
wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/6775-03/01 [16].
Wykonanie kraw ników betonowych - ulicznych i wtopionych, powinno by  zgodne z ST D - 08.01.01 „Kraw niki
betonowe”.
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Kraw niki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach zamiejskich), powinny odpo-
wiada  wymaganiom wg BN-66/6775-01 [15].
Wykonanie kraw ników kamiennych powinno odpowiada  wymaganiom podanym w ST D - 08.01.02 „Kraw niki
kamienne”.

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wype nienia spoin powinien by  cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadaj cy
wymaganiom PN-B-19701 [9].
Transport i przechowywanie cementu powinny by  zgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypk  i do wype niania spoin powinno odpowiada  wymaganiom normy PN-B-06712 [7].
Na podsypk  stosuje si  mieszank  kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej
o frakcji od 0 do 4 mm.
Zawarto  py ów w kruszywie na podsypk  cementowo- wirow  i do zaprawy cementowo-piaskowej nie mo e prze-
kracza  3%, a na podsypk wirow  - 8%.
Kruszywo nale y przechowywa  w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji).
Pozosta e wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada  wymaganiom PN-B-32250 [10].
Powinna to by  woda „odmiany 1”.
Badania wody nale y wykonywa :

- w przypadku nowego ród a poboru wody,
- w przypadku podejrze  dotycz cych zmiany parametrów wody, np. zm tnienia, zapachu, barwy.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wype niania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej powinna by  sto-
sowana na gor co i odpowiada  wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przyst puj cy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzy-
stania z nast puj cego sprz tu:

- betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,
- ubijaków r cznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
- wibratorów p ytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu r cznym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia ów

4.2.1. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi si  dowolnymi rodkami transportowymi.
Kostk  regularn  i rz dow  nale y uk ada  na pod odze obok siebie tak, aby wype ni a ca  powierzchni rodka trans-
portowego. Na tak u onej warstwie nale y bezpo rednio uk ada  nast pne warstwy.



Przebudowa drogi gminnej Ne 107318 O w miejscowo ci Trzebina gmina Lubrza

Edkom Edward Król ul. Ptasia 6, 45-139 Opole, tel. 501 325976126

Kostk  nieregularn  przewozi si  lu no usypan . adowanie r czne kostek regularnych i rz dowych powinno by  wy-
konywane bez rzucania. Przy u yciu przeno ników ta mowych, kostki regularne i rz dowe powinny by  podawane i
odbierane r cznie.
Kostk  regularn  i rz dow  nale y ustawia  w stosy. Kostk  nieregularn  mo na sk adowa  w pryzmach.
Wysoko  stosu lub pryzm nie powinna przekracza  1 m.

4.2.2.  Transport kruszywa

Kruszywo mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczaj cych je przed rozsypy-
waniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Przygotowanie podbudowy

Je eli w dokumentacji projektowej lub ST przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na podbudowie np.
z, gruntu stabilizowanego cementem, t ucznia itp. to warunki wykonania podbudowy powinny odpowiada  wymaga-
niom zawartym w odpowiednich ST:

- D-04.05.01   Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem,
- D-04.04.04   Podbudowa z t ucznia kamiennego.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje si  kraw niki betonowe uliczne, betonowe drogowe i kamienne
drogowe, odpowiadaj ce wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3.
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by  zgodny z dokumentacj  projektow , ST lub wskazaniami Inspektora
nadzoru.
Ustawienie kraw ników powinno by  zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D - 08.01.01 „Kraw niki betonowe”
lub ST D - 08.01.02 „Kraw niki kamienne”.

5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej mo na stosowa  jeden z nast puj cych rodzajów podsypki:
- podsypka cementowo- wirowa, cementowo-piaskowa,
- podsypka bitumiczno- wirowa,
- podsypka wirowa lub piaskowa.

Rodzaj zastosowanej podsypki powinien by  zgodny z dokumentacj  projektow , ST lub wskazaniami Inspektora nad-
zoru.
Wymagania dla materia ów stosowanych na podsypk  powinny by  zgodne z pkt 2 niniejszej ST oraz z PN-S-96026
[12].
Grubo  podsypki powinna by  zgodna z dokumentacj  projektow  i ST.
Wspó czynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo- wirowej, powinien wynosi  od
0,20 do 0,25, a wytrzyma  na ciskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. Podsypka bitumiczno- wirowa powinna by
wykonana ze wiru odpowiadaj cego wymaganiom PN-S-96026 [12], zmieszanego z emulsj  asfaltow  szybkorozpa-
dow  w ilo ci od 10 do 12% ci aru kruszywa, spe niaj  wymagania okre lone w WT.EmA-94 [19].

5.5. Uk adanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.5.1. Uk adanie kostki nieregularnej

Kostk  mo na uk ada  w ró ne desenie:
- dese  rz dowy prosty, który uzyskuje si  przez uk adanie kostki rz dami prostopad ymi do osi drogi,
- dese  rz dowy uko ny, który otrzymuje si  przez uk adanie kostki rz dami pod k tem 45o do osi drogi,
- dese  w jode , który otrzymuje si  przez uk adanie kostki pod k tem 45o w przeciwne strony na ka dej po-

owie jezdni,
- dese ukowy, który otrzymuje si  przez uk adanie kostki w kszta cie uku lub innych krzywych.

Dese  nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien by  dostosowany do wielko ci kostki. Przy ró nych
wymiarach kostki, zaleca si  uk adanie jej w formie desenia ukowego, który poza tym nie wymaga przycinania kostek
przy kraw nikach.
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Szeroko  spoin mi dzy kostkami nie powinna przekracza  12 mm. Spoiny w s siednich rz dach powinny si  mija  co
najmniej o 1/4 szeroko ci kostki.
Kostka u yta do uk adania nawierzchni powinna by  jednego gatunku i z jednego rodzaju ska . Dla rozgraniczenia
kierunków ruchu na jezdni, powinien by  u ony pas pod ny z jednego lub dwóch rz dów kostek
o odmiennym kolorze.

5.5.2. Uk adanie kostki regularnej

Kostka regularna mo e by  uk adana:
- w rz dy poprzeczne, prostopad e do osi drogi,
- w rz dy uko ne, pod k tem 45o do osi drogi,
- w jode .

Dese  nawierzchni z kostki regularnej powinien by  dostosowany do wymiarów kostki. Kostki du e o wysoko ci kostki
od 16 do 18 cm powinny by  uk adane w rz dy poprzeczne. Kostki rednie o wysoko ci od 12 do 14 cm oraz kostki
ma e, o wysoko ci od 8 do 10 cm, mog  by  uk adane w rz dy poprzeczne, w rz dy uko ne lub w jode .
Uk adanie kostek przy kraw nikach wymaga stosowania kostek regularnych cznikowych dla uzyskania mijania si
spoin w kierunku pod nym.
Warunki uk adania kostki rz dowej s  takie same jak dla kostki regularnej.
Kostk  rz dow  uk ada si  w rz dy poprzeczne prostopad e do osi drogi. Dopuszcza si  uk adanie kostek
w rz dy uko ne lub jode .

5.5.3. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nale y stosowa  w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w odleg ci od
10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których wyst puje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywno ci pod a.
Szczeliny pod ne nale y stosowa  przy ciekach na jezdniach wszelkich szeroko ci oraz po rodku jezdni, je eli sze-
roko  jej przekracza 10 m lub w przypadku uk adania nawierzchni po ow  szeroko ci jezdni.
Przy uk adaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo- wirowej z zalaniem spoin
zapraw  cementowo-piaskow , szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nale y wykonywa  nad szczelinami podbudowy.
Szeroko  szczelin dylatacyjnych powinna wynosi  od 8 do 12 mm.

5.5.4. Warunki przyst pienia do robót

Kostk  na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo- wirowej mo na uk ada  bez rodków ochronnych przed mro-
zem, je eli temperatura otoczenia jest +5oC  lub  wy sza.  Nie  nale y  uk ada  kostki  w  temperaturze  0oC lub ni szej.
Je eli w ci gu dnia temperatura utrzymuje si  w granicach od 0 do +5oC, a w nocy spodziewane s  przymrozki, kostk
nale y zabezpieczy  przez nakrycie materia em o z ym przewodnictwie cieplnym. wie o wykonan  nawierzchni  na
podsypce cementowo- wirowej nale y chroni  w sposób podany w PN-B-06251 [6].

5.5.5. Ubijanie kostki

Sposób ubijania kostki powinien by  dostosowany do rodzaju podsypki oraz materia u do wype nienia spoin.
- Kostk  na podsypce wirowej lub piaskowej przy wype nieniu spoin wirem lub piaskiem nale y ubija  trzy-

krotnie.
Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wype nienie dolnych cz ci spoin materia em z podsypki.
Obni enie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi  od 1,5 do 2,0 cm.

on  nawierzchni  z kostki zasypuje si  mieszanin  piasku i wiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa wod  i
szczotkami wprowadza si  kruszywo w spoiny. Po wype nieniu spoin trzeba nawierzchni  oczy ci  szczotkami, aby
ka da kostka by a widoczna, po czym nale y przyst pi  do ubijania.
Ubijanie kostek wykonuje si  ubijakami stalowymi o ci arze oko o 30 kg, uderzaj c ubijakiem ka  kostk  oddziel-
nie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi si  od kraw nika do rodka jezdni.
Drugie ubicie nale y poprzedzi  uzupe nieniem spoin i pola  wod .
Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego
i pod nego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mo na stosowa  wa owanie walcem o masie do 10 t - najpierw w kie-
runku pod nym, post puj c od kraw ników w kierunku osi, a nast pnie w kierunku poprzecznym.

- Kostk  na podsypce wirowo-cementowej przy wype nianiu spoin zapraw  cementowo-piaskow , nale y ubi-
ja  dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nast pi  przed zalaniem spoin i spowodowa  obni enie kostek do wymaganej niwele-
ty.
Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego
jezdni. Drugi ubicie nast puje bezpo rednio po zalaniu spoin zapraw  cementowo-piaskow . Zamiast drugiego ubijania
mo na stosowa  wibratory p ytowe lub lekkie walce wibracyjne.

- Kostk  na podsypce wirowej przy wype nieniu spoin mas  zalewow  nale y ubija  trzykrotnie. Spoiny zale-
wa si  po ca kowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.

Kostki, które p kn  podczas ubijania powinny by  wymienione na ca e. Ostatni rz d kostek na zako czenie dzia ki
roboczej, przy ubijaniu nale y zabezpieczy  przed przesuni ciem za pomoc  np. belki drewnianej umocowanej szpil-
kami stalowymi w pod u.
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5.5.6. Wype nienie spoin

Zapraw  cementowo-piaskow  mo na stosowa  przy nawierzchniach z kostki ka dego typu uk adanej na podsypce
cementowo- wirowej. Bitumiczn  mas  zalewow  nale y stosowa  przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uk ada-
nej na podsypce bitumiczno- wirowej, wirowej lub piaskowej. Wype nienie spoin piaskiem mo na stosowa  przy
nawierzchniach z kostki nieregularnej uk adanej na podsypce wirowej lub piaskowej.
Wype nienie spoin zapraw  cementowo-piaskow  powinno by  wykonane z zachowaniem nast puj cych wymaga :

- piasek powinien odpowiada  wymaganiom wg pkt 2.5,
- cement powinien odpowiada  wymaganiom wg pkt 2.4,
- wytrzyma  zaprawy na ciskanie powinna wynosi  nie mniej ni  30 MPa,
- przed rozpocz ciem zalewania kostka powinna by  oczyszczona i dobrze zwil ona wod  z dodatkiem 1% ce-

mentu w stosunku obj to ciowym,
- boko  wype nienia spoin zapraw  cementowo-piaskow  powinna wynosi  oko o 5 cm,
- zaprawa cementowo-piaskowa powinna ca kowicie wype ni  spoiny i tworzy  monolit z kostk .

Wype nienie spoin mas  zalewow  powinno by  wykonane z zachowaniem nast puj cych wymaga :
- masa zalewowa powinna odpowiada  wymaganiom wg pkt 2.7,
- spoiny przed zalaniem mas  zalewow  powinny by  suche i dok adnie oczyszczone na g boko  oko o 5 cm,
- bezpo rednio przed zalaniem masa powinna by  podgrzana do temperatury od 150 do 180oC,
- masa powinna dok adnie wype nia  spoiny i wykazywa  dobr  przyczepno  do kostek.

Wype nianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by  wykonane z zachowaniem nast puj cych wymaga :
- piasek powinien odpowiada  wymaganiom wg pkt 2.5,
- w czasie zamulania piasek powinien by  obficie polewany wod , aby wype ni  ca kowicie spoiny.

5.6. Piel gnacja nawierzchni

Sposób piel gnacji nawierzchni zale y od rodzaju wype nienia spoin i od rodzaju podsypki.
Piel gnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny s  wype nione zapraw  cementowo-piaskow  polega na polaniu na-
wierzchni wod  w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w sta ej wilgotno ci przez okres jednej doby. Nast p-
nie nawierzchni  nale y przykry  piaskiem i utrzymywa  w sta ej wilgotno ci przez okres 7 dni. Po up ywie od 2 do 3
tygodni - w zale no ci od warunków atmosferycznych, nawierzchni  nale y oczy ci  dok adnie z piasku i mo na odda
do ruchu.
Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zosta y wype nione mas  zalewow , mo e by  oddana do ruchu bezpo rednio po
wykonaniu, bez czynno ci piel gnacyjnych.
Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zosta y wype nione piaskiem i pokryte warstw  piasku, mo na odda  natych-
miast do ruchu. Piasek podczas ruchu wype nia spoiny i po kilku dniach piel gnacj  nawierzchni mo na uzna  za uko -
czon .

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Rodzaj i zakres bada  dla kostek kamiennych powinien by  zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100 [8].
Badanie zwyk e obejmuje sprawdzenie cech zewn trznych i dopuszczalnych odchy ek, podanych w tablicach 2, 3, 4.
Badanie pe ne obejmuje zakres badania zwyk ego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzyma ciowych podanych
w tablicy 1.
W sk ad partii przeznaczonej do bada  powinny wchodzi  kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielko ci. Wiel-
ko  partii nie powinna przekracza  500 ton kostki.
Z partii przeznaczonej do bada  nale y pobra  w sposób losowy próbk  sk adaj  si  z kostek drogowych
w liczbie:

- do badania zwyk ego: 40 sztuk,
- do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwyk e nale y przeprowadza  przy ka dym sprawdzaniu zgodno ci partii z wymaganiami normy, badanie
pe ne przeprowadza si  na danie odbiorcy.
W badaniu zwyk ym parti  kostki nale y uzna  za zgodn  z wymaganiami normy, je eli liczba sztuk niedobrych w
zbadanej ilo ci kostek jest dla poszczególnych sprawdza  równa lub mniejsza od 4.
W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wi ksza od 4, ca  parti  nale y uzna  za
niezgodn  z wymaganiami.
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W badaniu pe nym, parti  kostki poddan  sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nale y uzna  za zgodn
z wymaganiami normy, je eli wszystkie sprawdzenia dadz  wynik dodatni. Je eli chocia  jedno ze sprawdze  da wynik
ujemny, ca  parti  nale y uzna  za niezgodn  z wymaganiami.
Badania pozosta ych materia ów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny obejmowa
wszystkie w ciwo ci, które zosta y okre lone w normach podanych dla odpowiednich materia ów wg pkt od 2.3 do
2.7.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz z wymaganiami okre lo-
nymi w p. 5.4.

6.3.2. Badanie prawid owo ci uk adania kostki

Badanie prawid owo ci uk adania kostki polega na:
- zmierzeniu szeroko ci spoin oraz powi zania spoin i sprawdzeniu zgodno ci z p. 5.5.6,
- zbadaniu rodzaju i gatunku u ytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5,
- sprawdzeniu prawid owo ci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3.

Sprawdzenie wi zania kostki wykonuje si  wyrywkowo w kilku miejscach przez ogl dziny nawierzchni
i okre lenie czy wi zanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.
Ubicie kostki sprawdza si  przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysoko ci 15 cm ubijaka o masie 25 kg na po-
szczególne kostki. Pod wp ywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by  dostrzegane.

6.3.3. Sprawdzenie wype nienia spoin

Badanie prawid owo ci wype nienia spoin polega na sprawdzeniu zgodno ci z wymaganiami zawartymi w p. 5.5.6.
Sprawdzenie wype nienia spoin wykonuje si  co najmniej w pi ciu dowolnie obranych miejscach na ka dym kilome-
trze przez wykruszenie zaprawy na d ugo ci oko o 10 cm i zmierzenie g boko ci wype nienia spoiny zapraw , a przy
zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej - równie  przez sprawdzenie przyczepno ci zaprawy lub masy za-
lewowej do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Równo

Nierówno ci pod ne nawierzchni nale y mierzy  4-metrow at  lub planografem, zgodnie z norm  BN-68/8931-04
[18].
Nierówno ci pod ne nawierzchni nie powinny przekracza  1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  z tolerancj  0,5%.

6.4.3. Rz dne wysoko ciowe

Ró nice pomi dzy rz dnymi wykonanej nawierzchni i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza  +1 cm i -2
cm.

6.4.4. Ukszta towanie osi

 nawierzchni w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni  5 cm.

6.4.5. Szeroko  nawierzchni

Szeroko  nawierzchni nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  5 cm.

6.4.6. Grubo  podsypki

Dopuszczalne odchy ki od projektowanej grubo ci podsypki nie powinny przekracza  1,0 cm.

6.4.7. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów

Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono
w tablicy 5.

Tablica 5. Cz stotliwo  i zakres bada  cech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczególnienie bada             i
pomiarów

Minimalna cz stotliwo
bada  i pomiarów



Przebudowa drogi gminnej Ne 107318 O w miejscowo ci Trzebina gmina Lubrza

Edkom Edward Król ul. Ptasia 6, 45-139 Opole, tel. 501 325976130

1 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety

2 Rz dne wysoko ciowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety

3 Ukszta towanie osi w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety

4 Szeroko  nawierzchni 10 razy na 1 km

5 Grubo  podsypki 10 razy na 1 km

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed ug pkt 6 da y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych  zakryciu

Roboty zwi zane z wykonaniem podsypki nale  do robót ulegaj cych zakryciu. Zasady ich odbioru s  okre lone w ST
D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8.2.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- dostarczenie materia ów,
- wykonanie podsypki,
- enie i ubicie kostki,
- wype nienie spoin,
- piel gnacj  nawierzchni,
- przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04101 Materi y kamienne. Oznaczanie nasi kliwo ci wod
2. PN-B-04102 Materia y kamienne. Oznaczanie mrozoodporno ci metod  bezpo redni
3. PN-B-04110 Materia y kamienne. Oznaczanie wytrzyma ci na ciskanie
4. PN-B-04111 Materia y kamienne. Oznaczanie cieralno ci na tarczy Boehmego
5. PN-B-04115 Materia y kamienne. Oznaczanie wytrzyma ci kamienia na uderzenie (zwi ci)
6. PN-B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego
8. PN-B-11100 Materia y kamienne. Kostka drogowa
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9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci
10. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i

badania przy odbiorze
13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kraw niki uliczne, mostowe i drogowe
16. BN-80/6775-

03/01
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tram-
wajowych. Wspólne wymagania i badania

17. BN-80/6775-
03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tram-
wajowych. Kraw niki i obrze a

18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at .

10.2. Inne dokumenty

19.    Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.
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D-05.03.05 NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO KOD CPV 45233000 - 9

1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych
zwi zanych z przebudow  drogi gminnej nr 107318 O w m. Trzebina Gmina Lubrza

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem warstwy
cieralnej, wi cej, z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10].

Nawierzchni  z betonu asfaltowego wykonywa  dla ulicy o kategorii ruchu KR1 wg „Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pó sztywnych”, IBDiM - 1997 [12] wg poni szego zestawienia:

Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu

kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych 100 kN/pas/dob

KR1  12

1.4. Okre lenia podstawowe

Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wype niacza mineralnego o okre lonym sk adzie i uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiedni  ilo ci  asfaltu lub polimeroasfaltu,
wytworzona na gor co, w okre lony sposób, spe niaj ca okre lone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  u ona i zag szczona.

rodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezj  asfaltu do materia ów mineralnych
oraz zwi ksza odporno  b onki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wod ; mo e by  dodawany do asfaltu
lub do kruszywa.

Pod e pod warstw  asfaltow  - powierzchnia przygotowana do u enia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Asfalt up ynniony - asfalt drogowy up ynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej w ciwo ci s
zgodne z recept  laboratoryjn .

Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o d ugo ci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zbli onych do
warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprz tu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót.

Kategoria ruchu (KR) – obci enie drogi ruchem samochodowym, wyra one w osiach obliczeniowych (100 kN) na
obliczeniowy pas ruchu na dob .

Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D -
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

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

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nale y stosowa  asfalt drogowy spe niaj cy wymagania okre lone w PN-C-96170:1965 [6].
W zale no ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nale y stosowa  asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.
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2.3. Polimeroasfalt

Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt
musi spe nia  wymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiada  aprobat  techniczn .

Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w zale no ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w tabli-
cy 1 i 2.

2.4. Wype niacz

Nale y stosowa  wype niacz, spe niaj cy wymagania okre lone w PN-S-96504:1961 [9] dla wype niacza podstawowe-
go i zast pczego.
Przechowywanie wype niacza powinno by  zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

 Tablica 1. Wymagania wobec materia ów do warstwy cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materia u Wymagania wobec materia ów w zale no ci od
kategorii ruchu

nr normy KR 1lub KR 2
1 Kruszywo  amane  granulowane  wg  PN-B-11112:1996 [2],

PN-B-11115:1998 [4]
a) ze ska  magmowych i przeobra onych kl. I, II; gat.1, 2
b) ze ska  osadowych jw.
c) z surowca sztucznego ( le pomiedziowe i stalownicze)

jw.

2 Kruszywo amane zwyk e wg PN-B-11112:1996 [2] kl. I, II; gat.1, 2
3 wir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] kl. I, II
4 Grys  i  wir  kruszony  z  naturalnie  rozdrobnionego  surowca

skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] kl. I, II; gat.1, 2
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2
6 Wype niacz mineralny:

a) wg PN-S-96504:1961[9]

b) innego pochodzenia wg  orzeczenia laboratoryjnego

podstawowy,
zast pczy

py y z odpylania,
popio y lotne

7 Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6]

D 50, D 70,
D 100

8 Polimeroasfalt drogowy
wg TWT PAD-97 [13]

DE80 A,B,C,
DP80

Tablica 2. Wymagania wobec materia ów do warstwy wi cej, wyrównawczej i wzmacniaj cej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materia u
Wymagania wobec materia ów w zale no ci od

kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2

1 Kruszywo amane granulowane wg PN-B-11112:1996 [2], PN-
B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego kl. I, II; gat.1, 2
b) z surowca sztucznego ( le pomiedziowe i stalownicze)

jw.
2 Kruszywo amane zwyk e

wg PN-B-11112:1996 [2] kl. I, II; gat.1, 2
3 wir i mieszanka

wg PN-B-11111:1996 [1] kl. I, II
4 Grys i wir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skal-

nego wg WT/MK-CZDP 84 [15] kl. I, II; gat.1, 2
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2
6 Wype niacz mineralny:

a) wg PN-S-96504:1961[9]

b) innego pochodzenia
wg orzeczenia laboratoryjnego

podstawowy,
zast pczy

py y z odpylania,
popio y lotne

7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [6] D 50, D 70
8 Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 [13]

-
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Dla kategorii ruchu KR 1 dopuszcza si  stosowanie wype niacza innego pochodzenia, np. py y z odpylania, popio y
lotne z w gla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgod  Inspektora nadzoru.

2.5. Kruszywo

W zale no ci od kategorii ruchu i warstwy nale y stosowa  kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Sk adowanie kruszywa powinno odbywa  si  w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem i zmiesza-
niem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt up ynniony

Nale y stosowa  asfalt up ynniony spe niaj cy wymagania okre lone w PN-C-96173:1974 [7].

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nale y stosowa  drogowe kationowe emulsje asfaltowe spe niaj ce wymagania okre lone w WT.EmA-99 [14].

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyst puj cy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania z nast puj cego sprz tu:

wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ci ym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
uk adarek do uk adania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zag szczanego,
skrapiarek,
walców lekkich, rednich i ci kich ,
walców stalowych g adkich ,
walców ogumionych,
szczotek mechanicznych lub/i innych urz dze  czyszcz cych,
samochodów samowy adowczych z przykryciem  lub termosów.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia ów

4.2.1. Asfalt
Asfalt nale y przewozi  zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltów drogowych mo e odbywa  si  w:

cysternach kolejowych,
cysternach samochodowych,

bnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nale y przewozi  zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [13] oraz w aprobacie tech-
nicznej.

4.2.3. Wype niacz

Wype niacz luzem nale y przewozi  w cysternach przystosowanych do przewozu materia ów sypkich, umo liwiaj -
cych roz adunek pneumatyczny.
Wype niacz workowany mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoce-
niem i uszkodzeniem worków.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank  betonu asfaltowego nale y przewozi  pojazdami samowy adowczymi z przykryciem w czasie transportu i
podczas oczekiwania na roz adunek.
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Czas transportu od za adunku do roz adunku nie powinien przekracza  2 godzin z jednoczesnym spe nieniem warunku
zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca si  stosowanie samochodów termosów z podwójnymi cianami skrzyni wyposa onej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyst pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru do akceptacji projekt sk adu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki bada  laboratoryjnych poszczegól-
nych sk adników i próbki materia ów pobrane w obecno ci Inspektora nadzoru do wykonania bada  kontrolnych przez
Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

doborze sk adników mieszanki mineralnej,
doborze optymalnej ilo ci asfaltu,
okre leniu jej w ciwo ci i porównaniu wyników z za eniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie ci  si  w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe
graniczne.

5.2.1. Warstwa cieralna z betonu asfaltowego

Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy cieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawarto ci asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy cieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne  zawarto ci asfaltu

Wymiar oczek KR 1 lub KR 2
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm

Zawarto  asfaltu od  0 do 20 od 0 do16 lub od  0
do 12,8

od 0 do 8 lub od  0 do
6,3

Przechodzi przez: 25,0
20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0

zawarto
ziarn > 2,0

0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075

100
88÷100
78 100
68 93
59 86
54 83
48 78
40 70
29 59

(41 71)

20 47
13 36
10 31
7 23
6 20
5 10

100
90 100
80 100
69 100
62 93
56 87
45 76
35÷64

(36÷65)

26 50
19 39
17 33
13 25
12 22
7 11

100
90÷100
78 100
60 100
41 71

(29 59)

27 52
18 39
15 34
13 25
12 22
8 12

Orientacyjna zawarto  asfaltu w MMA,
% m/m 5,0 6,5 5,0 6,5 5,5 6,5

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy cieralnej z betonu asfaltowego przedstawiono na
rysunku 1

Rys. 1.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA, od 0 do 12,8 mm  do warstwy cieralnej na-
wierzchni drogi o obci eniu ruchem  KR1
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  Sk ad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by  ustalony na podstawie bada  próbek wykonanych wg metody
Marshalla. Próbki powinny spe nia  wymagania podane w tablicy 4 lp. od 1 do 5.
Wykonana warstwa cieralna z betonu asfaltowego powinna spe nia  wymagania podane w tablicy 4 lp. od 6 do 8.

5.2.2. Warstwa wi ca, wyrównawcza i wzmacniaj ca z betonu asfaltowego

Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wi cej, wyrównawczej i wzmacniaj -
cej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto ci asfaltu podano w tablicy 5.
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wi cej, wyrównawczej i wzmacniaj cej z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8 13.
Sk ad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by  ustalony na podstawie bada  próbek wykonanych wg metody
Marshalla; próbki powinny spe nia  wymagania podane w tablicy 6 lp. od 1 do 5.
wykonana warstwa wi ca, wyrównawcza i wzmacniaj ca z betonu asfaltowego powinna spe nia  wymagania podane
w tablicy 6 lp. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. ciwo ci
Wymagania wobec warstwy cieralnej z

BA w zale no ci od kategorii ruchu
KR 1

1 Modu  sztywno ci pe zania 1), MPa nie wymaga si
2 Stabilno  próbek wg metody Marshalla w temperaturze 60o C, kN

 5,52)

3 Odkszta cenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0

4 Wolna przestrze  w próbkach jw., % v/v od 1,5 do 4,5
5 Wype nienie wolnej przestrzeni w próbkach  jw., % od 75,0 do 90,0
6 Grubo  w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:

 od 0 mm do 6,3 mm
 od 0 mm do 8,0 mm
 od 0 mm do 12,8 mm
 od 0 mm do 16,0 mm
od 0 mm do 20,0 mm

od 1,5 do 4,0
od 2,0 do 4,0
od 3,5 do 5,0
od 4,0 do 5,0
od 5,0 do 7,0

7 Wska nik zag szczenia warstwy,  %  98,0

8 Wolna przestrze  w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0

Tablica 5. Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wi cej, wyrównawczej i wzmacniaj cej
z betonu asfaltowego oraz  orientacyjne zawarto ci asfaltu
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Rz dne krzywych granicznych uziarnienia MM w zale no ci od kategorii ruchu

Wymiar oczek sit KR 1
#, mm Mieszanka mineralna, mm

od 0 do 20 od 0 do 16 od 0 do 12,8
Przechodzi przez:

31,5
25,0
20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0

zawarto
ziarn > 2,0 mm

0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075

100
87÷ 100
75 100
65 93
57 86
52 81
47 76
40 67
30 55

(45 70)

20 40
13 30
10 25
6 17
5 15
3 7

100
88÷100
78 100

67 92 60 86
53 80
42 69
30 54

(46 70)

20 40
14 28
11 24
8 17
7 15
3 8

100
85÷100
70 100
62 84
55 76
45 65
35 55

(45 65)

25 45
18 38
15 35
11 28
9 25
3 9

Orientacyjna zawarto
asfaltu w MMA,  %
m/m

4,3 5,8 4,3 5,8 4,5 6,0

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wi cej, wyrównawczej i wzmacniaj cej z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunku 2.

 Rys. 2.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy wi cej, wyrównawczej i
wzmacniaj cej nawierzchni drogi o obci eniu ruchem KR1

  Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wi cej, wyrównawczej oraz wzmacnia-
cej z betonu asfaltowego

Lp. ciwo ci

Wymagania wobec MMA, warstwy wi cej, wy-
równawczej  i wzmacniaj cej w zale no ci od  kate-

gorii ruchu
KR 1
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1 Modu  sztywno ci pe zania 1),  MPa nie wymaga si
2 Stabilno  próbek wg metody Marshalla w temperatu-

rze 60o C, zag szczonych 2x75 uderze  ubijaka,  kN  8,0  (  6,0)2)

3 Odkszta cenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0

4 Wolna przestrze  w próbkach jw.,  %(v/v) od 4,0 do 8,0
5 Wype nienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % od 65,0 do 80,0
6 Grubo  warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:

od 0 mm do 12,8 mm
od 0 mm do 16,0 mm
od 0 mm do 20,0 mm
od 0 mm do 25,0 mm

od 3,5 do 5,0
od 4,0 do 6,0
od 6,0 do 8,0

-
7 Wska nik zag szczenia warstwy, %  98,0

8 Wolna przestrze  w warstwie,  % (v/v) od 4,5 do 9,0

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank  mineralno-asfaltow  produkuje si  w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ci ym zapewniaj cej prawi-
owe dozowanie sk adników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sk adników i gotowej mie-

szanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie sk adników, w tym tak e wst pne, powinno by  wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recept . Do-
puszcza si  dozowanie obj to ciowe asfaltu, przy uwzgl dnieniu zmiany jego g sto ci w zale no ci od temperatury.
Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie sk adników powinno by  sterowane elektronicznie.
Tolerancje dozowania sk adników mog  wynosi : jedna dzia ka elementarna wagi, wzgl dnie przep ywomierza, lecz
nie wi cej ni  2 % w stosunku do masy sk adnika.
Je eli jest przewidziane dodanie rodka adhezyjnego, to powinien on by  dozowany do asfaltu w sposób i w ilo ciach
okre lonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien by  ogrzewany w sposób po redni, z uk adem termostatowania, zapewniaj cym utrzyma-
nie sta ej temperatury z tolerancj  5o C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi :
- dla D 50 od 145o C do 165o C,
- dla D 70 od 140o C do 160o C,
- dla D 100 od 135o C do 160o C,
- dla polimeroasfaltu -wg wskaza  producenta polimeroasfaltu.
Kruszywo powinno by  wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wype niacza uzyska a w a-
ciw  temperatur . Maksymalna temperatura gor cego kruszywa nie powinna by  wy sza o wi cej ni  30o C od mak-

symalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi :
- z D 50 od 140o C do 170o C,
- z D 70 od 135o C do 165o C,
- z D 100 od 130o C do 160o C,
- z polimeroasfaltem - wg wskaza  producenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie pod a

Pod e pod warstw  nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by  wyprofilowane i równe. Powierzchnia pod a
powinna by  sucha i czysta.
Nierówno ci pod a pod warstwy asfaltowe nie powinny by  wi ksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierówno ci pod a pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Pod e pod warstw
cieraln wi  i wzmacniaj

1 Drogi klasy A, S i GP 6 9
2 Drogi klasy G i Z 9 12
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

 W przypadku gdy nierówno ci pod a s  wi ksze od podanych w tablicy 7, pod e nale y wyrówna  poprzez frezo-
wanie lub u enie warstwy wyrównawczej.
Przed roz eniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, pod e nale y skropi  emulsj  asfaltow  lub asfaltem
up ynnionym w ilo ci ustalonej w ST. Zalecane ilo ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub up ynniacza podano
w tablicy 8.
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Powierzchnie czo owe kraw ników, w azów, wpustów itp. urz dze  powinny by  pokryte asfaltem lub materia em
uszczelniaj cym okre lonym w ST i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Tablica 8. Zalecane ilo ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub up ynniacza z asfaltu up ynnionego

Lp. Pod e do wykonania warstwy
z mieszanki betonu asfaltowego

Ilo  asfaltu po odparowaniu wody z emulsji
lub up ynniacza z asfaltu up ynnionego,

kg/m2

Pod e pod warstw  asfaltow
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie od 0,5 do 0,7

5.5. Po czenie mi dzywarstwowe

Ka  u on  warstw  nale y skropi  emulsj  asfaltow  lub asfaltem up ynnionym przed u eniem nast pnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego po czenia mi dzywarstwowego, w ilo ci ustalonej w ST.
Zalecane ilo ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub up ynniacza  podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilo ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub up ynniacza z asfaltu up ynnionego

Lp. Po czenie nowych warstw
Ilo  asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub

up ynniacza z asfaltu up ynnionego   kg/m2

3 Asfaltowa warstwa wi ca od 0,1 do 0,3

Skropienie powinno by  wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie
up ynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

8 h    przy ilo ci powy ej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu up ynnionego,
2 h    przy ilo ci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu up ynnionego,
0,5 h przy ilo ci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu up ynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia ramp  otaczarki.

5.6. Warunki przyst pienia do robót

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego mo e by  uk adana, gdy temperatura otoczenia jest nie ni sza od +5o C dla
wykonywanej warstwy grubo ci > 8  cm i  +  100 C dla wykonywanej warstwy grubo ci  8  cm.  Nie  dopuszcza  si
uk adania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym pod u, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru
(V > 16 m/s).

5.7. Zarób próbny

Wykonawca przed przyst pieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowi zany do przeprowadze-
nia w obecno ci Inspektora nadzoru kontrolnej produkcji.
Sprawdzenie zawarto ci asfaltu w mieszance okre la si  wykonuj c ekstrakcj .
Tolerancje zawarto ci sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej wzgl dem sk adu zaprojektowanego podano w tabli-
cy 10.
Tablica 10. Tolerancje zawarto ci sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej wzgl dem sk adu  zaprojektowanego

przy  badaniu  pojedynczej  próbki  metod   ekstrakcji,  % m/m

Lp. Sk adniki mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzchni dróg o

kategorii ruchu
KR 1

1 Ziarna pozostaj ce na sitach o oczkach # mm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0  5,0

2 Ziarna pozostaj ce na sitach o oczkach # mm:  0,85;
0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075  3,0

3 Ziarna przechodz ce przez sito o oczkach #
0,075mm  2,0

4 Asfalt  0,5

5.8. Odcinek próbny

Je eli w ST przewidziano konieczno  wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpocz ciem robót,
Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:

stwierdzenia czy u yty sprz t jest w ciwy,
okre lenia grubo ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zag szczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grubo ci warstwy,
okre lenia potrzebnej ilo ci przej  walców dla uzyskania prawid owego zag szczenia warstwy.
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Do takiej próby Wykonawca u yje takich materia ów oraz sprz tu, jakie b  stosowane do wykonania warstwy na-
wierzchni.
Odcinek próbny powinien  by  zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca mo e przyst pi  do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez In-
spektora nadzoru.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by  wbudowywana uk adark  wyposa on  w uk ad z automatycznym stero-
waniem grubo ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacj  projektow .
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by  ni sza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkcie
5.3.
Zag szczanie mieszanki powinno odbywa  si  bezzw ocznie zgodnie ze schematem przej  walca ustalonym na odcin-
ku próbnym.
Pocz tkowa temperatura mieszanki w czasie zag szczania powinna wynosi  nie mniej ni :

- dla asfaltu D 50 130o C,
- dla asfaltu D 70 125o C,
- dla asfaltu D 100 120o C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskaza  producenta polimeroasfaltów.

Zag szczanie nale y rozpocz  od kraw dzi nawierzchni ku osi. Wska nik zag szczenia u onej warstwy powinien
by  zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

cza w nawierzchni powinny by  wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.
cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by  przesuni te wzgl dem siebie co najmniej o 15 cm. Z cza powin-

ny by  ca kowicie zwi zane, a przylegaj ce warstwy powinny by  w jednym poziomie.
cze robocze powinno by  równo obci te i powierzchnia obci tej kraw dzi powinna by  posmarowana asfaltem lub

oklejona samoprzylepn  ta  asfaltowo-kauczukow . Sposób wykonywania z cz roboczych powinien by  zaakcep-
towany przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania asfaltu, wype niacza oraz kruszyw przeznaczo-
nych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej  i przedstawi  wyniki tych bada  Inspektor nadzoruowi do akcepta-
cji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy
11.

6.3.2. Sk ad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sk adu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8]. Wyniki
powinny by  zgodne z recept  laboratoryjn  z tolerancj  okre lon  w tablicy 10. Dopuszcza si  wykonanie bada  in-
nymi równowa nymi metodami.

6.3.3. Badanie w ciwo ci asfaltu

Dla ka dej cysterny nale y okre li  penetracj  i temperatur  mi knienia asfaltu.

6.3.4. Badanie w ciwo ci wype niacza

Na ka de 100 Mg zu ytego wype niacza nale y okre li  uziarnienie i wilgotno  wype niacza.

Tablica 11. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp. Wyszczególnienie bada
Cz stotliwo  bada

Minimalna liczba bada  na dziennej dzia ce roboczej
1 Sk ad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

pobranej w wytwórni
1 próbka przy produkcji do 500 Mg

2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg
2 W ciwo ci asfaltu dla ka dej dostawy (cysterny)

3 W ciwo ci wype niacza 1 na 100 Mg

4 W ciwo ci kruszywa  przy ka dej zmianie
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5 Temperatura sk adników mieszanki mineralno-
asfaltowej dozór ci y

6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej ka dy pojazd przy za adunku i w czasie wbudowywa-
nia

7 Wygl d mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 ciwo ci próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni jeden raz dziennie

lp.1 i lp.8 – badania mog  by  wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie w ciwo ci kruszywa

Przy ka dej zmianie kruszywa nale y okre li  klas  i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowied-
niego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by  zgodna z wymaganiami podanymi w recep-
cie laboratoryjnej i ST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i
odczytaniu temperatury.
Dok adno  pomiaru  2o C. Temperatura powinna by  zgodna z wymaganiami podanymi w  ST.

6.3.8. Sprawdzenie wygl du mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygl du mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygl du w czasie produkcji,
za adunku, roz adunku i wbudowywania.

6.3.9. W ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej

ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej nale y okre la  na próbkach zag szczonych metod  Marshalla. Wyniki
powinny by  zgodne z recept  laboratoryjn .

6.4. Badania dotycz ce cech geometrycznych i w ciwo ci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów

Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 12.

Tablica 12. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów

1 Szeroko  warstwy 2 razy na odcinku drogi o d ugo ci 1 km
2 Równo  pod na warstwy ka dy pas ruchu planografem lub at  co 10 m
3 Równo  poprzeczna warstwy nie rzadziej ni  co 5m
4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o d ugo ci 1 km
5 Rz dne wysoko ciowe warstwy pomiar rz dnych niwelacji pod nej i poprzecznej oraz usytuowania

osi wed ug
6 Ukszta towanie osi w planie dokumentacji budowy
7 Grubo  warstwy 2 próbki z ka dego pasa o powierzchni do 3000 m2

8 Z cza pod ne i poprzeczne ca a d ugo  z cza
9 Kraw , obramowanie warstwy ca a d ugo
10 Wygl d warstwy ocena ci a
11 Zag szczenie warstwy 2 próbki z ka dego pasa o powierzchni do 3000 m2

12 Wolna przestrze  w warstwie jw.

6.4.2. Szeroko  warstwy

Szeroko  warstwy cieralnej z betonu asfaltowego powinna by  zgodna z dokumentacj  projektow , z tolerancj  +5
cm. Szeroko  warstwy asfaltowej ni ej po onej, nie ograniczonej kraw nikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji
nawierzchni, powinna by  szersza z ka dej strony co najmniej o grubo  warstwy na niej po onej, nie mniej jednak
ni  5 cm.
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6.4.3. Równo  warstwy

Nierówno ci pod ne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie powinny by
wi ksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierówno ci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa cieralna Warstwa wi ca

1 Drogi klasy A, S i GP 4 6
2 Drogi klasy G i Z 6 9
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na ukach powinny by  zgodne z dokumen-
tacj  projektow , z tolerancj  0,5 %.

6.4.5. Rz dne wysoko ciowe

Rz dne wysoko ciowe warstwy powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow , z tolerancj  1 cm.

6.4.6. Ukszta towanie osi w planie

 warstwy w planie powinna by  usytuowana zgodnie z dokumentacj  projektow , z tolerancj  5 cm.

6.4.7. Grubo  warstwy

Grubo  warstwy powinna by  zgodna z grubo ci  projektow , z tolerancj  10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw
o grubo ci projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja wynosi 5 mm i warstwy o grubo ci od 2,5 do 3,5 cm, dla której
tolerancja wynosi  5 mm.

6.4.8. cza pod ne i poprzeczne

cza w nawierzchni powinny by  wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Z cza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny by  przesuni te wzgl dem siebie co najmniej o 15 cm. Z cza powinny by  ca kowicie
zwi zane, a przylegaj ce warstwy powinny by  w jednym poziomie.

6.4.9. Kraw , obramowanie warstwy

Warstwa cieralna przy opornikach drogowych i urz dzeniach w jezdni powinna wystawa  od 3 do 5 mm ponad ich
powierzchni . Warstwy bez oporników powinny by   wyprofilowane a w miejscach gdzie zasz a konieczno  obci cia
pokryte asfaltem.

6.4.10. Wygl d warstwy

Wygl d warstwy z betonu asfaltowego powinien mie  jednolit  tekstur , bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
uszcz cych si  i sp kanych.

6.4.11. Zag szczenie warstwy i wolna przestrze  w warstwie

Zag szczenie i wolna przestrze  w warstwie powinny by  zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie laborato-
ryjnej.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  i ST, je eli wszystkie pomiary i badania z zacho-
waniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] da y wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,
dostarczenie materia ów,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem kraw dzi urz dze  obcych i kraw ników,
skropienie mi dzywarstwowe,
roz enie i zag szczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
obci cie kraw dzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

1.PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mie-
szanka

2.PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych
3.PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z la stalowniczego do nawierzchni
drogowych

5.PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

6.PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
7. PN-C-6173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty up ynnione AUN do nawierzchni drogowych

8.PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody bada  mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych

9.PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wype niacz kamienny do mas bitumicznych
10.PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem  i at

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54,

IBDiM, Warszawa, 1997
14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM,

Warszawa, 1999
15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jako ci grysów i wirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego

surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwi kszonej odporno ci na odkszta cenia trwa e. Wytyczne oznaczania

odkszta cenia i modu u sztywno ci mieszanek mineralno-bitumicznych metod  pe zania pod obci eniem statycz-
nym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

17. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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INFORMACJA   AKTUALIZACYJNA   O   ASFALTACH   WPROWADZONYCH   NORM    PN-EN
12591:2002 (U)

Niniejsza aktualizacja OST zosta a wprowadzona do stosowania przez Generaln  Dyrekcj  Dróg Krajowych i Autostrad
pismem nr GDDKiA-BRI 3/211/3/03 z dnia 2003-09-22.

1. Podstawa zmian

W 2002 r. decyzj  prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zosta a przyj ta, metod  notyfikacji (bez t umacze-
nia), do stosowania w Polsce norma PN-EN 12591:2002 (U), okre laj ce metody bada  i wymagania wobec asfaltów
drogowych.
Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym ni  dotychczasowa norma PN-C-96170:1965.
Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) s  dost pne w Polsce od pocz tku 2003 r.
Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniewa nia dotychczas stosowanej normy   PN-C-96170:1965. Z chwil  przywo a-
nia w dokumentach kontraktowych normy PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu
produkowanego wg PN-C-96170:1965.

2. Zmiany aktualizacyjne w ST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltów wg PN-EN 12591:2002 (U) w OST, wydanych przez GDDP w 2001
r., uwzgl dniaj cych za enia „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych” (KTKNPP),
GDDP - IBDiM, Warszawa 1997:
1. D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
2. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
3. D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego
4. D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
5. D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
6. D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.
Niniejsza informacja dotyczy równie  innych ST uwzgl dniaj cych roboty z wykorzystaniem lepiszcza asfaltowego.

3. Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwi zku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg i Mostów w porozumieniu z Generaln
Dyrekcj  Dróg Krajowych i Autostrad uaktualni  zalecenia doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-
asfaltowych w „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych”, który by  podstaw  opraco-
wania OST wymienionych w punkcie 2.
Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablica 1.Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wed ug przeznaczenia mieszanki i obci -
enia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica za . A Kategoria ruchu
i przeznaczenie KTKNPP KR1-2

Beton asfaltowy do podbudowy Tablica A 50/70

 Beton asfaltowy do warstwy wi cej Tablica C 50/70

Mieszanki mineralno-asfaltowe do warstwy cieral-
nej (beton asfaltowy, mieszanka SMA, mieszanka
MNU) Tablica E

50/70
DE80 A,B,C

DE150 A,B,C1

Uwaga: 1 - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych,
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o nieci ym uziarnieniu,
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zast puj cy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zast puj cy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,
DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe.    Infor-

macje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997

4.  Wymagania wobec asfaltów drogowych

W zwi zku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg i Mostów w porozumieniu z Generaln
Dyrekcj  Dróg Krajowych i Autostrad ustali  wymagane w ciwo ci dla asfaltów z dostosowaniem do warunków pol-
skich - tablica 2.
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Tablica 2.Podzia  rodzajowy i wymagane w ciwo ci asfaltów drogowych o penetracji od 20 0,1 mm do 330 0,1 mm
wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunków polskich

Lp. ciwo ci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 20/30 35/50 50/70 70/100 100/150 160/220 250/330

CIWO CI   OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w
25oC

0,1m
m

PN-EN
1426 20-30 35-50 50-70 70-100 100-150 160-220 250-330

2 Temperatura
mi knienia

oC PN-EN
1427 55-63 50-58 46-54 43-51 39-47 35-43 30-38

3 Temperatura
zap onu, nie
mniej ni

oC PN-EN
22592 240 240 230 230 230 220 220

4
Zawarto
sk adników
rozpuszczal-
nych, nie mniej
ni

%
m/m

PN-EN
12592 99 99 99 99 99 99 99

5
Zmiana masy
po starzeniu
(ubytek lub
przyrost) nie
wi cej ni

%
m/m

PN-EN
12607-1

0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0

6
Pozosta a pene-
tracja po sta-
rzeniu, nie
mniej ni

% PN-EN
1426 55 53 50 46 43 37 35

7
Temperatura
mi knienia po
starzeniu, nie
mniej ni

oC PN-EN
1427 57 52 48 45 41 37 32

CIWO CI  SPECJALNE   KRAJOWE

8
Zawarto
parafiny,
nie wi cej ni

% PN-EN
12606-1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

9
Wzrost temp.
mi knienia po
starzeniu, nie
wi cej ni

oC PN-EN
1427 8 8 9 9 10 11 11

10
Temperatura
amliwo ci, nie

wi cej ni
oC PN-EN

12593

Nie ok-
re la si -5 -8 -10 -12 -15 -16
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D - 05.03.11  RECYKLING KOD CPV 45233000 - 9

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO KOD CPV 45233000 - 9

1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych
zwi zanych z przebudow  drogi gminnej nr 107318 O w m. Trzebina Gmina Lubrza

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z frezowaniem nawierzchni
asfaltowych na zimno.
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno mo e by  wykonywane przed wykonaniem nowej warstwy

1.4. Okre lenia podstawowe

Recykling nawierzchni asfaltowej - powtórne u ycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z nawierzchni.

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy nawierzchni asfalto-
wej, bez jej ogrzania, na okre lon  g boko .

Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D -
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

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

2. MATERIA Y

Nie wyst puj .

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do frezowania

Nale y stosowa  frezarki drogowe umo liwiaj ce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okre lon  g boko .
Frezarka powinna by  sterowana elektronicznie i zapewnia  zachowanie wymaganej równo ci oraz pochyle  poprzecz-
nych i pod nych powierzchni po frezowaniu. Do ma ych robót (naprawy cz ci jezdni) Inspektor nadzoru mo e dopu-
ci  frezarki sterowane mechanicznie.

Szeroko  b bna frezuj cego powinna by  dobrana zale nie od zakresu robót. Przy lokalnych naprawach szeroko
bna mo e by  dostosowana do szeroko ci skrawanych elementów nawierzchni. Przy frezowaniu ca ej jezdni szero-

ko  b bna skrawaj cego powinna by  co najmniej równa 1200 m.
Przy du ych robotach frezarki musz  by  wyposa one w przeno nik sfrezowanego materia u, podaj cy go z jezdni na
rodki transportu.

Przy frezowaniu warstw asfaltowych na g boko  ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego materia u do recy-
klingu na gor co w otaczarce, zaleca si  frezowanie wspó bie ne, tzn.  takie, w którym kierunek obrotów b bna skrawa-

cego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgod  Inspektora nadzoru mo e by  dopuszczone frezowanie prze-
ciwbie ne, tzn. takie, w którym kierunek obrotów b bna skrawaj cego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki.
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musz , a poza nimi powinny, by  zaopatrzone w systemy
odpylania. Za zgod  Inspektora nadzoru mo na dopu ci  frezarki bez tego systemu:

a. na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b. na drogach miejskich, przy ma ym zakresie robót.

Wykonawca mo e u ywa  tylko frezarki zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien przedstawi
dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek w tpliwo ci przeprowadzi  demonstracj  pracy frezarki, na

asny koszt.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport sfrezowanego materia u

Transport sfrezowanego materia u powinien by  tak zorganizowany, aby zapewni  prac  frezarki bez postojów. Mate-
ria  mo e by  wywo ony dowolnymi rodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by  frezowana do g boko ci, szeroko ci i pochyle  zgodnych z dokumentacj  projektow  i ST.
Je eli frezowana nawierzchnia ma by  oddana do ruchu bez u enia nowej warstwy cieralnej, to jej tekstura powinna
by  jednorodna, z ona z nieci ych pr ków pod nych lub innych form geometrycznych, gwarantuj cych rów-
no , szorstko  i estetyczny wygl d.
Je eli ruch drogowy ma by  dopuszczony po sfrezowanej cz ci jezdni, to wówczas, ze wzgl dów bezpiecze stwa
nale y spe ni  nast puj ce warunki:

a. nale y usun ci ty materia  i oczy ci  nawierzchni ,
b. przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysoko  pod nych pionowych kraw dzi nie mo e przekra-

cza  40 mm,
c. przy lokalnych naprawach polegaj cych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kraw nika ( cieku) dopuszcza

si  wi kszy uskok ni  okre lono w pkt b), ale przy g boko ci wi kszej od 75 mm wymaga on specjalnego
oznakowania,

d. kraw dzie poprzeczne na zako czenie dnia roboczego powinny by  klinowo ci te.

5.3. Uszorstnienie warstwy cieralnej

Technologia ta ma zastosowanie w przypadku nawierzchni nowych, które charakteryzuj  si  ma  szorstko ci  spowo-
dowan  polerowaniem przez ko a pojazdów, albo nadmiarem asfaltu.
Frezarka powinna ci  oko o 12 mm warstwy cieralnej tworz c szorstk  makrotekstur  powierzchni. Z by skrawaj ce
na obwodzie b bna frezuj cego powinny by  tak dobrane, aby zapewni  regularn  rze  powierzchni po frezowaniu.

5.4. Profilowanie warstwy cieralnej

Technologia ta ma zastosowanie do frezowania nierówno ci pod nych i ma ych kolein lub innych deformacji. Je eli
frezowanie obejmie ca  powierzchni  jezdni i nie b dzie wbudowana nowa warstwa cieralna, to frezarka musi by
sterowana elektronicznie wzgl dem ustalonego poziomu odniesienia, a szeroko  b bna frezuj cego nie mo e by
mniejsza od 1800 mm.
Je eli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylko na cz ci jezdni to frezarka mo e by  sterowana mechanicznie, a
wymiar b bna skrawaj cego powinien by  zale ny od wielko ci robót i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.5. Frezowanie warstwy cieralnej przed u eniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych

Do frezowania nale y u  frezarek sterowanych elektronicznie, wzgl dem ustalonego poziomu odniesienia, zachowu-
c spadki poprzeczne i niwelet  drogi. Nawierzchnia powinna by  sfrezowana na g boko  projektowan  z dok adno-

ci  5 mm.

5.6. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzchni

Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje kilka lub wszystkie warstwy nawierzchni na g boko
okre lon  w dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów kontrolnych

6..2.1. Minimalna cz stotliwo  pomiarów

Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno
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Lp. ciwo  nawierzchni Minimalna cz stotliwo  pomiarów

1 Równo  pod na at  4-metrow  co 20 metrów

2 Równo  poprzeczna at  4-metrow  co 20 metrów

3 Spadki poprzeczne co 50 m

4 Szeroko  frezowania co 50 m

5 G boko  frezowania na bie co, wed ug SST

6.2.2. Równo  nawierzchni

Nierówno ci powierzchni po frezowaniu mierzone at  4-metrow  zgodnie z BN-68/8931-04 [1] nie powinny przekra-
cza  6 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow , z tolerancj  0,5%.

6.2.4. Szeroko  frezowania

Szeroko  frezowania powinna odpowiada  szeroko ci okre lonej w dokumentacji projektowej z dok adno ci  5 cm.

6.2.5. boko  frezowania

boko  frezowania powinna odpowiada  g boko ci okre lonej w dokumentacji projektowej z dok adno ci  5
mm.
Powy sze ustalenia dotycz ce dok adno ci frezowania nie dotycz  wyburzenia kilku lub wszystkich warstw nawierzch-
ni przy naprawach kapitalnych. W takim przypadku wymagania powinny by  okre lone w ST w dostosowaniu do po-
trzeb wynikaj cych z przyj tej technologii naprawy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2  frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:
prace pomiarowe,
oznakowanie robót,
frezowanie,
transport sfrezowanego materia u,
przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at .



Przebudowa drogi gminnej Ne 107318 O w miejscowo ci Trzebina gmina Lubrza

Edkom Edward Król ul. Ptasia 6, 45-139 Opole, tel. 501 325976 149

D –  06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I CIEKÓW KOD CPV 45100000 - 9

1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych
zwi zanych z przebudow  drogi gminnej nr 107318 O w m. Trzebina Gmina Lubrza

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z trwa ym powierzchniowym
umocnieniem skarp, rowów i cieków nast puj cymi sposobami:

- humusowaniem, obsianiem, darniowaniem;
Ustalenia ST nie dotycz  umocnienia zboczy skalnych (z ochron  przed obwa ami kamieni), skarp wymagaj cych zbro-
jenia lub obudowy oraz skarp okresowo lub trwale omywanych wod .

1.4. Okre lenia podstawowe

Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wod .

Darnina - p at lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przero ni tej i zwi zanej korzeniami ro linno ci trawiastej.

Darniowanie - pokrycie darnin  powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby darnina w sposób trwa y zwi za a
si  z pod em systemem korzeniowym. Darniowanie ko uchowe wykonuje si  na p ask, pasami poziomymi, uk ada-
nymi w rz dach równoleg ych z przewi zaniem szczelin pomi dzy poszczególnymi p atami. Darniowanie w krat
(krzy owe) wykonuje si  w postaci pasów darniny uk adanych pod k tem 45o, ograniczaj cych powierzchnie skarpy o
bokach np. 1,0 x 1,0 m, które wype nia si  ziemi  ro linn  i zasiewa traw .

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro linna zawieraj ca co najmniej 2% cz ci organicznych.

Humusowanie - zespó  czynno ci przygotowuj cych powierzchni  gruntu do obudowy ro linnej, obejmuj cy dog sz-
czenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dog szczeniem.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

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

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w  ST D - 00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia ów

Materia ami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i cieków obj tymi niniejsz  ST s :
- darnina,
- ziemia urodzajna,
- nasiona traw oraz ro lin motylkowatych,

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera  co najmniej 2% cz ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by  wilgotna i
pozbawiona kamieni wi kszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszcze  obcych.
W przypadkach w tpliwych Inspektor nadzoru mo e zleci  wykonanie bada  w celu stwierdzenia, e ziemia urodzajna
odpowiada nast puj cym kryteriom:

a. optymalny sk ad granulometryczny:
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- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b. zawarto  fosforu (P2O5) > 20 mg/m2,
c. zawarto  potasu (K2O) > 30 mg/m2,
d. kwasowo  pH  5,5.

2.4. Nasiona traw

Wybór gatunków traw nale y dostosowa  do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si  stosowa  mieszanki
traw o drobnym, g stym ukorzenieniu, spe niaj ce wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania robót

Wykonawca przyst puj cy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania z nast puj cego sprz tu:

- równiarek,
- ew. walców g adkich, ebrowanych lub ryflowanych,
- cysterny z wod  pod ci nieniem (do zraszania) oraz w y do podlewania (miejsc niedost pnych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia ów

4.2.1. Transport darniny

Darnin  mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych przed obsypaniem si  zie-
mi ro linnej i odkryciem korzonków trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed zawilgoce-
niem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by  wykonywane od górnej kraw dzi skarpy do jej dolnej kraw dzi. Warstwa ziemi urodzajnej
powinna si ga  poza górn  kraw  skarpy i poza podnó e skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Grubo  pokrycia ziemi  urodzajn  powinna wynosi  od 10 do 15 cm po moletowaniu i zag szczeniu,
w zale no ci od gruntu wyst puj cego na powierzchni skarpy.
W celu lepszego powi zania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nale y wykonywa  rowki
poziome lub pod k tem 30o do 45o o g boko ci od 3 do 5 cm, w odst pach co 0,5 do 1,0 m. U on  warstw  ziemi
urodzajnej nale y zagrabi  (pobronowa ) i lekko zag ci  przez ubicie r czne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie traw
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Proces umocnienia powierzchni skarp poprzez obsianie nasionami traw polega na:
a. wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:

- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami ciekowymi za pomoc  osprz tu agrouprawowego,

aby uzyska  zawarto  cz ci organicznych warstwy co najmniej 1%,
b. obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, w ilo ci od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych od-

powiednio do warunków siedliskowych (rodzaju pod a, wystawy oraz pochylenia skarp),
W okresach posusznych nale y systematycznie zrasza  wod  obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako ci wykonanych robót i ich zgodno ci z ST, oraz na sprawdzeniu daty wa no-
ci wiadectwa warto ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzej ciu ro lin, czna powierzchnia nie poro ni tych miejsc nie powinna by  wi ksza ni  2% powierzchni obsianej
skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza  0,2 m2. Na zaro ni tej
powierzchni nie mog  wyst powa  wy obienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest:
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów umocnionych przez humusowanie, obsianie,

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie, obsianie, obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materia ów,
- ew. piel gnacja spoin,
- uporz dkowanie terenu,
- przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

1.   PN-B-11104:1960 Materia y kamienne. Brukowiec
2.   PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mie-
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szanka
3.   PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4.   PN-B-12074:1998 Urz dzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biow ók-

nin . Wymagania i badania przy odbiorze
5.   PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody bada
6.   PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwyk e
7.   PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci
8.   PN-P-85012:1992 Wyroby powro nicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
9.   PN-R-65023:1999 Materia  siewny. Nasiona ro lin rolniczych

10.   PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
11.   PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popio y lotne
12.   BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13.   BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i

torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a chodnikowe

10.2. Inne materia y

14.  Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
15. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM,

Warszawa, 1999.
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D – 07.00.00 URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU KOD CPV 45233280 -5

D. 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME KOD CPV 45233280 -5

1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych
zwi zanych z przebudow  drogi gminnej nr 107318 O w m. Trzebina Gmina Lubrza

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem
i odbiorem oznakowania poziomego  stosowanego na drogach o nawierzchni twardej

1.4. Okre lenia podstawowe

Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ci ych lub przerywa-
nych, pojedynczych lub podwójnych, strza ek, napisów, symboli oraz innych linii zwi zanych z oznaczeniem okre lo-
nych miejsc na tej nawierzchni.

Znaki pod ne - linie równoleg e do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim k tem, wyst puj ce jako linie
segregacyjne lub kraw dziowe, przerywane lub ci e.

Strza ki - znaki poziome na nawierzchni, wyst puj ce jako strza ki kierunkowe s ce do wskazania dozwolonego
kierunku jazdy oraz strza ki naprowadzaj ce, które uprzedzaj  o konieczno ci opuszczenia pasa, na którym si  znajduj .

Znaki poprzeczne - znaki wyznaczaj ce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek jezdni oraz
miejsca zatrzymania pojazdów.

Znaki uzupe niaj ce - znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne okre laj ce szczególne miej-
sca na nawierzchni.

Materia y do poziomego znakowania dróg - materia y zawieraj ce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalników lub
punktowe elementy odblaskowe, które mog  zosta  naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, od-
lewanie, wyt aczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w
temperaturze podwy szonej. Materia y te powinny by  retrorefleksyjne.

Materia y do znakowania grubowarstwowego - materia y nak adane warstw  grubo ci od 0,9 mm do 5 mm. Nale
do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.

Materia y prefabrykowane - materia y, które czy si  z powierzchni  drogi przez klejenie, wtapianie, wbudowanie
lub w inny sposób. Zalicza si  do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz folie do oznakowa  tym-
czasowych ( te) i trwa ych (bia e) oraz punktowe elementy odblaskowe.

Punktowe elementy odblaskowe - materia y o wysoko ci do 15 mm, a w szczególnych wypadkach do 25 mm, które s
przyklejane lub wbudowywane w nawierzchni . Maj  ró ny kszta t, wielko  i wysoko  oraz rodzaj i liczb  zastoso-
wanych elementów odblaskowych, do których nale  szklane soczewki, elementy odblaskowe z polimetekrylanu mety-
lu i folie odblaskowe.

Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materia u o barwie tej, którego czas u ytkowania wynosi do
3 miesi cy lub do czasu zako czenia robót.

Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, którego czas u ytkowania wynosi do 6 miesi cy.
Kulki szklane - materia  do posypywania lub narzucania pod ci nieniem na oznakowanie wykonane materia ami w
stanie ciek ym, w celu uzyskania widzialno ci oznakowania w nocy.

Materia  uszorstniaj cy - kruszywo zapewniaj ce oznakowaniu poziomemu w ciwo ci antypo lizgowe.
Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D -
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.



Przebudowa drogi gminnej Ne 107318 O w miejscowo ci Trzebina gmina Lubrza

Edkom Edward Król ul. Ptasia 6, 45-139 Opole, tel. 501 325976154

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

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

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczaj cy do stosowania materia ów

Ka dy materia  u ywany przez Wykonawc  do poziomego znakowania dróg musi posiada  aprobat  techniczn .

2.2. Badanie materia ów, których jako  budzi w tpliwo

Wykonawca powinien przeprowadzi  dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci jego lub Inspektora
nadzoru, co do jako ci, w celu stwierdzenia czy odpowiadaj  one wymaganiom okre lonym w punkcie 2. Badania te
Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium. Badania powinny by  wykonane zgodnie z „Warunkami
technicznymi POD-97” [4].

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinien da  od producenta, aby oznakowanie opakowa  materia ów do poziomego znakowania dróg
by o wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na ka dym opakowaniu by  umieszczony trwa y napis zawie-
raj cy:

- nazw  producenta i materia u do znakowania dróg,
- mas  brutto i netto,
- numer partii i dat  produkcji,
- informacj  o szkodliwo ci i klasie zagro enia po arowego,
- ewentualne wskazówki dla u ytkowników.

2.5. Przepisy okre laj ce wymagania dla materia ów

Podstawowe wymagania dotycz ce materia ów podano w punkcie 2.6, a szczegó owe wymagania okre lone s  w „Wa-
runkach technicznych POD-97” [4].

2.6. Wymagania wobec materia ów do poziomego znakowania dróg

2.6.1.  Materia y do znakowania cienkowarstwowego

Materia ami do znakowania cienkowarstwowego powinny by  farby nak adane warstw  grubo ci od 0,3 mm do 0,8 mm
(na mokro). Powinny by  nimi ciek e produkty zawieraj ce cia a sta e rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub
wodzie, które mog  wyst powa  w uk adach jedno- lub wielosk adnikowych.
Podczas nak adania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchni  p dzlem, wa kiem lub przez natrysk,
powinny one tworzy  warstw  kohezyjn  w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.

ciwo ci fizyczne materia ów do znakowania cienkowarstwowego okre la aprobata techniczna odpowiadaj ca
wymaganiom POD-97 [4].

2.6.2. Materia y do znakowania grubowarstwowego

Materia ami do znakowania grubowarstwowego powinny by  materia y umo liwiaj ce nak adanie ich warstw  grubo ci
od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.
Masy chemoutwardzalne powinny by  substancjami jedno- lub dwusk adnikowymi, mieszanymi ze sob
w proporcjach ustalonych przez producenta i nak adanymi na nawierzchni  odpowiednim aplikatorem. Masy te powin-
ny tworzy  warstw  kohezyjn  w wyniku reakcji chemicznej.
Masy termoplastyczne powinny by  substancjami nie zawieraj cymi rozpuszczalników, dostarczanymi
w postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny da  si  podgrzewa  do stopienia i aplikowa  r cznie
lub maszynowo. Masy te powinny tworzy  warstw  kohezyjn  przez och odzenie.

ciwo ci fizyczne materia ów do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementów prefabrykowa-
nych okre la aprobata techniczna, odpowiadaj ca wymaganiom POD-97 [4].
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2.6.3. Zawarto    sk adników   lotnych  w  materia ach   do  znakowania   grubowarstwowego
Zawarto  sk adników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekracza  w materia ach do znakowa-
nia:

- grubowarstwowego 2% (m/m).
Nie dopuszcza si  stosowania materia ów zawieraj cych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilo ci
wi kszej ni  10%. Nie dopuszcza si  stosowania materia ów zawieraj cych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.4. Kulki szklane

Materia y w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ci nieniem na materia y do
oznakowania powinny zapewnia  widzialno  w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wi zki wiat a
wysy anej przez reflektory pojazdu.
Kulki szklane powinny charakteryzowa  si  wspó czynnikiem za amania powy ej 1,50, wykazywa  odporno  na wod
i zawiera  nie wi cej ni  20% kulek z defektami.
Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywa  stopie  hydrofobizacji co najmniej 80%.

ciwo ci kulek szklanych okre la aprobata techniczna, odpowiadaj ca wymaganiom POD-97 [4].

2.6.5. Materia  uszorstniaj cy oznakowanie
Materia  uszorstniaj cy oznakowanie powinien sk ada  si  z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np. kry-
stobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstko ci (w ciwo ci antypo lizgowych).
Materia  uszorstniaj cy nie mo e zawiera  wi cej ni  1% cz stek mniejszych ni  90 m. Potrzeba stosowania materia u
uszorstniaj cego powinna by  okre lona w ST.
Materia  uszorstniaj cy oraz mieszanina kulek szklanych z materia em uszorstniaj cym powinny odpowiada  wymaga-
niom okre lonym w aprobacie technicznej lub POD-97 [4].

2.6.6. Wymagania wobec materia ów ze wzgl du na ochron  warunków pracy i rodowiska

Materia y stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera  substancji zagra aj cych zdrowiu ludzi i powo-
duj cych ska enie rodowiska.

2.7. Przechowywanie i sk adowanie materia ów

Materia y do znakowania grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowa  sta  swoich w ciwo ci chemicznych
i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesi cy sk adowania w warunkach okre lonych przez producenta.
Materia y do poziomego znakowania dróg nale y przechowywa  w magazynach odpowiadaj cych zaleceniom produ-
centa, zw aszcza zabezpieczaj cych je od napromieniowania s onecznego, opadów i w temperaturze, dla:

a. farb wodorozcie czalnych od 5o do 40oC,
b. farb rozpuszczalnikowych od 0o do 25oC,
c. pozosta ych materia ów - poni ej 40oC.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przyst puj cy do wykonania oznakowania poziomego, w zale no ci od zakresu robót, powinien wykaza
si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru:

- szczotek mechanicznych (zaleca si  stosowanie szczotek wyposa onych w urz dzenia odpylaj ce) oraz szczo-
tek r cznych,

- frezarek,
- spr arek,
- malowarek,
- uk adarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych,
- sprz tu do bada , okre lonych w ST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2. Przewóz materia ów do poziomego znakowania dróg

Materia y do poziomego znakowania dróg nale y przewozi  w pojemnikach zapewniaj cych szczelno , bezpieczny
transport i zachowanie wymaganych w ciwo ci materia ów. Pojemniki powinny by  oznakowane zgodnie z norm
PN-O-79252 [2].
Materia y do znakowania poziomego nale y przewozi  krytymi rodkami transportowymi, chroni c opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi  co najmniej 5oC, a wilgot-
no  wzgl dna powietrza powinna by  zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi  co najwy ej 85%.

5.3. Jednorodno  nawierzchni znakowanej

Poprawno  wykonania znakowania wymaga jednorodno ci nawierzchni znakowanej. Nierównomierno ci i/albo miej-
sca atania nawierzchni, które nie wyró niaj  si  od starej nawierzchni i nie maj  wi kszego rozmiaru ni  15% po-
wierzchni znakowanej, uznaje si  za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych nale y ustali  w ST
wymagania wobec materia u do znakowania nawierzchni.

5.4. Przygotowanie pod a do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nale y oczy ci  powierzchni  nawierzchni malowanej z py u, kurzu, pia-
sku, smarów, olejów i innych zanieczyszcze , przy u yciu sprz tu wymienionego w ST i zaakceptowanego przez In-
spektora nadzoru.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by  czysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu dok adnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mo na wykona  przedznakowanie, stosuj c si  do usta-
le  zawartych w dokumentacji projektowej, „Instrukcji o znakach drogowych poziomych” [3], ST i wskazaniach In-
spektora nadzoru.
Do wykonania przedznakowania mo na stosowa  nietrwa  farb , np. farb  silnie rozcie czon  rozpuszczalnikiem.
Zaleca si  wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Pocz tek i koniec znakowania nale y
zaznaczy  ma  kresk  poprzeczn .
W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystarczaj co czytelne i zgodne
z dokumentacj  projektow , mo na przedznakowania nie wykonywa .

5.6. Wykonanie znakowania drogi

5.6.1. Dostarczenie materia ów i spe nienie zalece  producenta materia ów

Materia y do znakowania drogi, spe niaj ce wymagania podane w punkcie 2, powinny by  dostarczone
w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami ST, producenta oraz wymaganiami znaj-
duj cymi si  w aprobacie technicznej.

5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materia ami grubowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by  zgodne z zaleceniami producenta materia ów, a w przypadku ich braku lub nie-
pe nych danych - zgodne z poni szymi wskazaniami.
Materia  znakuj cy nale y nak ada  równomiern  warstw  o grubo ci ustalonej w ST, zachowuj c wymiary
i ostro  kraw dzi. Grubo  nanoszonej warstwy zaleca si  kontrolowa  przy pomocy grzebienia pomiarowego na p yt-
ce szklanej lub metalowej, podk adanej na drodze malowarki. Ilo  materia u zu yta w czasie prac, okre lona przez
rednie zu ycie na metr kwadratowy, nie mo e si  ró ni  od ilo ci ustalonej, wi cej ni  o 20%.

W przypadku mas termoplastycznych wszystkie wi ksze prace powinny by  wykonywane przy u yciu urz dze  samo-
jezdnych z automatycznym podzia em linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materia em uszorstniaj cym. W
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przypadku mniejszych prac, wielko , wydajno  i jako  sprz tu nale y dostosowa  do ich zakresu i rozmiaru. Decy-
zj  dotycz  rodzaju sprz tu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy.
W przypadku znakowania nawierzchni betonowej nale y zastosowa  podk ad (primer) poprawiaj cy przyczepno
nak adanego termoplastu do nawierzchni.
W przypadku dwusk adnikowych mas chemoutwardzalnych prace mo na wykonywa  r cznie, przy u yciu prostych
urz dze , np. typu „Plastomarker” lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badanie przygotowania pod a i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by  ca kowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by  wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. Widzialno  w dzie

Widzialno  oznakowania w dzie  jest okre lona wspó czynnikiem luminancji i barw  oznakowania.
Do okre lenia odbicia wiat a dziennego lub odbicia o wietlenia drogi od oznakowania stosuje si  wspó czynnik lumi-
nancji w wietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:
Q - wspó czynnik luminancji w wietle rozproszonym, mcd m-2 lx-1,
L - luminancja pola w wietle rozproszonym, mcd/m2,
E - o wietlenie p aszczyzny pola, lx.
Pomiary luminancji w wietle rozproszonym wykonuje si  w praktyce miernikiem luminancji wg POD-97 [4]. Warto
wspó czynnika Q powinna wynosi  dla oznakowania wie ego, barwy:

- bia ej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1,
Pomiar wspó czynnika luminancji w wietle rozproszonym mo e by  zast piony pomiarem wspó czynnika luminancji

, wg POD-97 [4]. Warto  wspó czynnika  powinna wynosi  dla oznakowania wie ego, barwy:
- bia ej, co najmniej 0,60,

Warto  wspó czynnika  powinna wynosi  dla oznakowania u ywanego barwy:
- bia ej, po 12 miesi cach u ywalno ci, co najmniej 0,30,

Barwa oznakowania powinna by  okre lona wg POD-97 [4] przez wspó rz dne chromatyczno ci x i y, które dla suche-
go oznakowania powinny le  w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty naro ne:

Punkt naro ny 1 2 3 4
Oznakowanie bia e: x

y
0,4
0,4

0,3
0,3

0,3
0,3

0,34
0,38

6.3.1.2. Widzialno  w nocy

Za miar  widzialno ci w nocy przyj to powierzchniowy wspó czynnik odblasku RL, okre lany wg POD-97 [4]. War-
to  wspó czynnika RL powinna wynosi  dla oznakowania wie ego w stanie suchym, barwy:

- bia ej, co najmniej 300 mcd m-2 lx-1,
Warto  wspó czynnika RL powinna wynosi  dla oznakowania u ywanego:

a. grubowarstwowego barwy:
- bia ej, po 12 miesi cach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1

6.3.1.3. Szorstko  oznakowania

Miar  szorstko ci oznakowania jest warto  wska nika szorstko ci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahad em
angielskim, wg POD-97 [4]. Warto  SRT symuluje warunki, w których pojazd wyposa ony w typowe opony hamuje z
blokad  kó  przy pr dko ci 50 km/h na mokrej  nawierzchni.
Wymaga si , aby warto  wska nika szorstko ci SRT wynosi a na oznakowaniu:

- wie ym, co najmniej 50 jednostek SRT,
- ywanym, w ci gu ca ego okresu u ytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

Dla punktowych elementów odblaskowych bada  szorstko ci nie wykonuje si .

6.3.1.4. Trwa  oznakowania
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Trwa  oznakowania oceniana jako stopie  zu ycia w 10-stopniowej skali na zasadzie porównania
z wzorcami, wg POD-97 [4], powinna wynosi  po 12-miesi cznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:

- farbami wodorozcie czalnymi, co najmniej 5,
- pozosta ymi materia ami, co najmniej 6.

6.3.1.5. Czas schni cia oznakowania (wzgl. czas przejezdno ci oznakowania)

Za czas schni cia oznakowania przyjmuje si  czas up ywaj cy mi dzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do
ruchu.
Czas schni cia oznakowania nie powinien przekracza  czasu gwarantowanego przez producenta, z tym e nie mo e
przekracza  2 godzin.

6.3.1.6. Grubo  oznakowania

Grubo  oznakowania, tj. podwy szenie ponad górn  powierzchni  nawierzchni, powinna wynosi  dla:
a. oznakowania grubowarstwowego, co najwy ej 5 mm,

Wymagania te nie obowi zuj , je li nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materia u cienkowarstwowego lub
           grubowarstwowego

Wykonawca wykonuj c znakowanie poziome z materia u cienko- lub grubowarstwowego przeprowadza przed rozpo-
cz ciem ka dej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem ST, nast pu-

ce badania:
a. przed rozpocz ciem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakowa ,
- wizualn  ocen  stanu  materia u, w zakresie jego jednorodno ci i widocznych wad,
- pomiar wilgotno ci wzgl dnej powietrza,
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
- badanie lepko ci farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4],

b. w czasie wykonywania pracy:
- pomiar grubo ci warstwy oznakowania,
- pomiar czasu schni cia, wg POD-97 [4],
- wizualn  ocen  równomierno ci roz enia kulek szklanych,
- pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodno  z dokumentacj  projektow  i „Instrukcj  o zna-

kach drogowych poziomych” [3],
- wizualn  ocen  równomierno ci skropienia (roz enia materia u) na ca ej szeroko ci linii,
- oznaczenia czasu przejezdno ci, wg POD-97 [4].

Protokó  z przeprowadzonych bada  wraz z jedn  próbk  na blasze (300 x 250  x 0,8 mm) Wykonawca powinien prze-
chowa  do czasu up ywu okresu gwarancji.
W przypadku w tpliwo ci dotycz cych wykonania oznakowania poziomego, Inspektor nadzoru mo e zleci  wykonanie
bada :

- widzialno ci w dzie ,
- widzialno ci w nocy,
- szorstko ci,

odpowiadaj cych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wed ug metod okre lonych w „Warunkach
technicznych POD-97” [4]. Je eli wyniki tych bada  wyka  wadliwo  wykonanego oznakowania to koszt bada
ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiaj cy.

6.3.3. Badania wykonania znakowania poziomego z punktowych elementów odblaskowych

Wykonawca wykonuj c znakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych przeprowadza, co najmniej raz
dziennie lub zgodnie z ustaleniem ST, nast puj ce badania:

- sprawdzenie oznakowania opakowa ,
- sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocuj cych, zgodnie z zaleceniami ST,
- wizualn  ocen  stanu elementów, w zakresie ich kompletno ci i braku wad,
- wilgotno ci wzgl dnej powietrza,
- temperatury powietrza i nawierzchni,
- pomiaru czasu oddania do ruchu (schni cia),
- wizualn  ocen  liniowo ci przyklejenia elementów,
- równomierno ci przyklejenia elementów na ca ej d ugo ci linii,
- zgodno ci wykonania oznakowania z dokumentacja projektow  i „Instrukcj  o znakach drogowych poziomych”

[3].
Protokó  z przeprowadzonych bada  wraz z próbkami przyklejanych elementów, w liczbie okre lonej w ST, Wykonaw-
ca przechowuje do czasu up ywu okresu gwarancji.
W przypadku w tpliwo ci dotycz cych wykonania oznakowania poziomego Inspektor nadzoru  mo e zleci  wykonanie
bada :
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- widzialno ci w dzie ,
- widzialno ci w nocy,

odpowiadaj cych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wed ug metod okre lonych w „Warunkach
technicznych POD-97” [4]. Je li wyniki tych bada  wyka  wadliwo  wykonanego oznakowania to koszt bada  pono-
si Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiaj cy.

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymaga  dla materia ów i wykonanego oznakowania

Materia y do znakowania
Lp. Rodzaj wymagania Jednostka cienkowarstwowego
1 Zawarto  sk adników lotnych w materia ach do

znakowania
- rozpuszczalników organicznych
- rozpuszczalników aromatycznych
- benzenu i rozpuszczalników
   chlorowanych

% (m/m)
% (m/m)
% (m/m)

 30
 10
0

2 Wspó czynnik za amania wiat a kulek szklanych wspó cz.  1,5
4 Wspó czynnik luminancji  dla oznakowania

wie ego barwy
- bia ej

wspó cz.  0,60

5 Powierzchniowy wspó czynnik odblasku dla
oznakowania wie ego w stanie suchym barwy:
- bia ej mcd m-2 lx-

1
 300

6 Szorstko  oznakowania
- wie ego
- u ywanego (po 3 mies.)

wska nik
SRT
SRT

 50
 45

7 Trwa  oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozcie czalnymi
- pozosta ymi materia ami

wska nik
wska nik

 5
 6

8 Czas schni cia materia u na nawierzchni h  2
9 Grubo  oznakowania nad powierzchni  na-

wierzchni
- bez mikrokulek szklanych
- z mikrokulkami szklanymi

m
mm

 800
-

10 Okres sta ci w ciwo ci materia ów do znako-
wania przy sk adowaniu miesi cy  6

6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacj  projektow  i „Instrukcj  o znakach
drogowych poziomych” [3], powinny odpowiada  nast puj cym warunkom:

- szeroko  linii mo e ró ni  si  od wymaganej o  5 mm,
- ugo  linii mo e by  mniejsza od wymaganej co najwy ej o 50 mm lub wi ksza co najwy ej o 150 mm,
- dla linii przerywanych, d ugo  cyklu sk adaj cego si  z linii i przerwy nie mo e odbiega  od redniej liczonej z

10 kolejnych cykli o wi cej ni  50 mm d ugo ci wymaganej,
- dla strza ek, liter i cyfr rozstaw punktów naro nikowych nie mo e mie  wi kszej odchy ki od wymaganego

wzoru ni  50 mm dla wymiaru d ugo ci i  20 mm dla wymiaru szeroko ci.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, nale y dok adnie
usun  zb dne stare oznakowanie.

6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniej cego oznakowania

Przy odnawianiu istniej cego oznakowania nale y d  do  pokrycia pe nej powierzchni istniej cych znaków, przy
zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1.

7. OBMIAR ROBÓT

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znaków lub liczba
umieszczonych punktowych elementów odblaskowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, da y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, w zale no ci od przyj tego sposobu wykonania robót, mo e by
dokonany po:

- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
- przedznakowaniu,
- frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materia em grubowarstwowym,
- usuni ciu istniej cego oznakowania poziomego,

8.3. Odbiór ostateczny

Odbioru ostatecznego nale y dokona  po ca kowitym zako czeniu robót, na podstawie wyników pomiarów
i bada  jako ciowych okre lonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nale y dokona  po up ywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST. Sprawdzeniu podlega-
 cechy oznakowania okre lone w POD-97 [4].

Zaleca si  stosowanie nast puj cych minimalnych okresów gwarancyjnych:
- dla oznakowania grubowarstwowego: co najmniej 24 miesi ce.

W niektórych przypadkach mo na rozwa  ograniczenia okresów gwarancyjnych dla oznakowa :
b. grubowarstwowych

- na nawierzchniach bitumicznych u onych do 1 miesi ca przed wykonaniem oznakowania masami che-
moutwardzalnymi i termoplastycznymi po dane jest skróci  okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych
do 1 roku, dla przej  dla pieszych i drobnych elementów do 9 miesi cy.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,
- przygotowanie i dostarczenie materia ów,
- oczyszczenie pod a (nawierzchni),
- przedznakowanie,
- naniesienie pow oki znaków na nawierzchni  drogi o kszta tach i wymiarach zgodnych z dokumentacj

projektow  i „Instrukcj  o znakach drogowych poziomych”,
- ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,
- przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawarto ci . Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.

10.2. Inne dokumenty

3. Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Za cznik do zarz dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120)

4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM,
Warszawa, 1997.
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D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE KOD CPV 45233280 -5

1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych
zwi zanych z przebudow  drogi gminnej nr 107318 O w m. Trzebina Gmina Lubrza

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem
i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci:

- znaków ostrzegawczych,
- znaków zakazu i nakazu,
- znaków informacyjnych, kierunku, miejscowo ci i znaków uzupe niaj cych.

1.4. Okre lenia podstawowe

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na kon-
strukcji wsporczej.

Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest tre  znaku. Tarcza mo e by  wyko-
nana z ró nych materia ów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub sk adana.

Lico znaku - przednia cz  znaku, s ca do podania tre ci znaku. Lico znaku mo e by  wykonane jako malowane
lub oklejane (foli  odblaskow  lub nieodblaskow ). W przypadkach szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw synte-
tycznych) lico znaku mo e by  zatopione w tarczy znaku.

Znak drogowy nieodblaskowy - znak, którego lico wykonane jest z materia ów zwyk ych (lico nie wykazuje w ci-
wo ci odblaskowych).

Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje w ciwo ci odblaskowe (wykonane jest
z materia u o odbiciu powrotnym - wspó dro nym).

Konstrukcja wsporcza znaku - s up (s upy), wysi gnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest tarcza znaku, wraz
z elementami s cymi do przymocowania tarczy ( ruby, zaciski itp.).

Znak drogowy prze wietlany - znak, w którym wewn trzne ród o wiat a jest umieszczone pod przejrzystym licem
znaku.

Znak drogowy o wietlany - znak, którego lico jest o wietlane ród em wiat a umieszczonym na zewn trz znaku.

Znak nowy - znak u ytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesi cy od daty produkcji.

Znak u ytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres d szy ni  3 miesi ce od daty produk-
cji.
Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami poda-
nymi w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

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

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
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2.2. Aprobata techniczna dla materia ów

Ka dy materia  do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy,  musi posiada  aprobat  tech-
niczn  wydan  przez uprawnion  jednostk . Znaki drogowe powinny mie  certyfikat bezpiecze stwa (znak „B”) nada-
ny przez uprawnion  jednostk .

2.3. Materia y stosowane do fundamentów znaków

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mog  by  wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
- z betonu wykonywanego „na mokro”,
- z betonu zbrojonego,
- inne rozwi zania zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Klasa betonu powinna by  zgodna z dokumentacj  projektow . Beton powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-06250
[1].

2.3.1. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by  cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-
19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada  wymaganiom PN-B-06712 [3]. Zaleca si  stosowanie kruszywa o
marce nie ni szej ni  klasa betonu.

2.3.3. Woda

Woda do betonu powinna by  „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250 [6].

2.3.4. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny by  stosowane je li przewiduje je dokumentacja projektowa, ST lub wskaza-
nia Inspektora nadzoru. Domieszki chemiczne powinny odpowiada  wymaganiom PN-B-23010 [5].
W betonie niezbrojonym zaleca si  stosowa  domieszki napowietrzaj ce, a w betonie zbrojonym dodatkowo domieszki
uplastyczniaj ce lub up ynniaj ce.

2.3.5. Pr ty zbrojenia

Pr ty zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiada  wymaganiom PN-B-06251 [2].

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znaków pionowych nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  projektow  i ST, a w przypadku
braku wystarczaj cych ustale , zgodnie z propozycj  Wykonawcy zaakceptowan  przez Inspektora nadzoru.
Konstrukcje wsporcze mo na wykona  z ocynkowanych rur lub k towników wzgl dnie innych kszta towników, zaak-
ceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Wymiary i najwa niejsze charakterystyki elementów konstrukcji wsporczej z rur i k towników podano
w tablicy 1 i 2.
Tablica 1. Rury stalowe okr e bez szwu walcowane na gor co wg PN-H-74219 [9]

rednica Grubo Masa 1 m Dopuszczalne odchy ki
zewn trzna

mm
cianki
mm

kg/m rednicy
zewn trznej

grubo ci
cianki

44,5
48,3
51,0
54,0
57,0
60,3
63,5
70,0
76,1
82,5
88,9
101,6

od 2,6 do 11,0
od 2,6 do 11,0
od 2,6 do 12,5
od 2,6 do 14,2
od 2,9 do 14,2
od 2,9 do 14,2
od 2,9 do 16,0
od 2,9 do 16,0
od 2,9 do 20,0
od 3,2 do 20,0
od 3,2 do 34,0
od 3,6 do 20,0

od 2,69 do 9,09
od 2,93 do 10,01
od 3,10 do 11,9
od 3,30 do 13,9
od 3,87 do 15,0
od 4,11 do 16,1
od 4,33 do 18,7
od 4,80 do 21,3
od 5,24 do 27,7
od 6,26 do 30,8
od 6,76 do 34,0
od 8,70 do 40,2

 1,25 %  15 %



Przebudowa drogi gminnej Ne 107318 O w miejscowo ci Trzebina gmina Lubrza

Edkom Edward Król ul. Ptasia 6, 45-139 Opole, tel. 501 325976164

102,0
108,0
114,0
114,3
121,0

od 4,0 do 12,0
od 3,6 do 20,0
od 4,0 do 14,0
od 3,6 do 20,0
od 4,0 do 16,0

od 9,67 do 26,6
od 9,27 do 43,4
od 10,9 do 34,5
od 9,83 do 46,5
od 11,5 do 41,4

Tablica 2. K towniki równoramienne wg PN-H-93401 [18]

Wymiary Grubo Masa 1 m Dopuszczalne odchy ki
ramion

mm
ramienia

mm
townika
kg/m

ugo ci
ramienia

grubo ci
ramion

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

100 x 100

od 4 do 5
od 4 do 5
od 4 do 6
od 5 do 8
od 6 do 9
od 5 do 9
od 6 do 10
od 6 do 11
od 8 do 12

od 2,42 do 2,97
od 2,74 do 3,38
od 3,06 do 4,47
od 4,57 do 7,09
od 5,91 do 8,62

od 5,76 do 10,00
od 7,34 do 11,90
od 8,30 do 14,70
od 12,20 do 17,80

 1
 1

 1,5
 1,5
 1,5
 1,5
 1,5
 1,5
 2

 0,4
 0,4
 0,5
 0,5
 0,5
 0,5
 0,5
 0,5
 0,6

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiada  wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub innej normy zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru.
Powierzchnia zewn trzna i wewn trzna rur nie powinna wykazywa  wad w postaci usek, p kni , zwalcowa  i nade-
rwa . Dopuszczalne s  nieznaczne nierówno ci, pojedyncze rysy wynikaj ce z procesu wytwarzania, mieszcz ce si  w
granicach dopuszczalnych odchy ek wymiarowych.
Ko ce rur powinny by  obci te równo i prostopadle do osi rury.
Po dane jest, aby rury by y dostarczane o d ugo ciach:

- dok adnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczaln  odchy  10 mm,
- wielokrotnych w stosunku do zamówionych d ugo ci dok adnych poni ej 3 m z naddatkiem 5 mm na ka de

ci cie i z dopuszczaln  odchy  dla ca ej d ugo ci wielokrotnej, jak dla d ugo ci dok adnych.
Rury powinny by  proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza  1,5 mm na 1 m d ugo ci rury.
Rury powinny by  wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-
07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], PN-H-84030-02 [16] lub inne normy.
Do ocynkowania rur stosuje si  gatunek cynku Raf wed ug PN-H-82200 [11].
Rury powinny by  dostarczone bez opakowania w wi zkach lub luzem wzgl dnie w opakowaniu uzgodnionym z Za-
mawiaj cym. Rury powinny by  cechowane indywidualnie (dotyczy rednic 31,8 mm i wi kszych
i grubo ci cianek 3,2 mm i wi kszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy rednic i grubo ci mniejszych od
wy ej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowa : znak wytwórcy, znak
stali i numer wytopu.

2.4.3. Kszta towniki

Kszta towniki powinny odpowiada  wymaganiom PN-H-93010 [17]. Powierzchnia kszta townika powinna by  charak-
terystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne uski, p kni cia, zwalcowania
i naderwania. Dopuszczalne s  usuni te wady przez szlifowanie lub d utowanie z tym, e obrobiona powierzchnia po-
winna mie agodne wyci cia i zaokr glone brzegi, a grubo  kszta townika nie mo e zmniejszy  si  poza dopuszczal-

 doln  odchy  wymiarow  dla kszta townika.
Kszta towniki powinny by  obci te prostopadle do osi wzd nej kszta townika. Powierzchnia ko ców kszta townika
nie powinna wykazywa  rzadzizn, rozwarstwie , p kni  i ladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym
okiem.
Kszta towniki powinny by  ze stali St3W lub St4W oraz mie  w asno ci mechaniczne wed ug PN-H-84020 [14] - tabli-
ca 3 lub innej uzgodnionej stali i normy pomi dzy Zamawiaj cym i wytwórc .
Kszta towniki mog  by  dostarczone luzem lub w wi zkach z tym, e kszta towniki o masie do 25 kg/m dostarcza si
tylko w wi zkach.
Tablica 3. Podstawowe w asno ci kszta towników wed ug PN-H-84020 [14]

Stal

Granica plastyczno ci, MPa, minimum dla wyrobów
o grubo ci lub rednicy, w mm

Wytrzyma  na
roz-  ci ganie, MPa,

dla wy- robów o
grub. lub red.  w

mm
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do 40 od 40
do 65

od 65
do 80

od 80
do 100

od 100
do 150

od 150
do 200 do 100 od 100

do 200
St3W

St4W

225

265

215

255

205

245

205

235

195

225

185

215

od 360
do 490
od 420
do 550

od 340
do 490
od 400
do 550

2.4.4. Elektrody lub drut spawalniczy
Je li dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor nadzoru przewiduj  wykonanie spawanych po cze  elementów, to
elektroda powinna spe nia  wymagania BN-82/4131-03 [26] lub PN-M-69430 [22], wzgl dnie innej uzgodnionej nor-
my, a drut spawalniczy powinien spe nia  wymagania PN-M-69420 [21], odpowiednio dla spawania gazowego acetyle-
nowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

rednica elektrody lub drutu powinna wynosi  po ow  grubo ci elementów czonych lub 6 do 8 mm, gdy elementy
czone s  grubsze ni  15 mm.

Powierzchnia elektrody lub drutu powinna by  czysta i g adka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarów.
Do ka dej partii elektrod lub drutów wytwórca powinien dostarczy  za wiadczenie, w którym podane s  nast puj ce
wyniki bada : ogl dziny zewn trzne, sprawdzenie wymiarów, sprawdzenie sk adu chemicznego, sprawdzenie wytrzy-
ma ci na rozci ganie, sprawdzenie pakowania oraz stwierdzenie zgodno ci w asno ci elektrod lub drutów z norm .
Elektrody, druty i pr ty powinny by  przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych od czynników wywo uj -
cych korozj .

2.4.5. Pow oki metalizacyjne cynkowe W przypadku zastosowania pow oki metalizacyjnej cynkowej na konstruk-
cjach  stalowych,  powinna  ona  by  z  cynku  o  czysto ci  nie  mniejszej  ni  99,5  %  i  odpowiada  wymaganiom  BN-
89/1076-02 [25]. Minimalna grubo  pow oki cynkowej powinna by  zgodna z wymaganiami tablicy 4. Powierzchnia
pow oki powinna by  jednorodna pod wzgl dem ziarnisto ci. Nie mo e ona wykazywa  widocznych wad jak rysy,

kni cia, p cherze lub odstawanie pow oki od pod a.

Tablica 4. Minimalna grubo  pow oki metalizacyjnej cynkowej nara onej na dzia anie
    korozji atmosferycznej wed ug BN-89/1076-02 [25]

Agresywno  korozyjna
atmosfery

Minimalna grubo  pow oki, m,
przy wymaganej trwa ci w latach

wed ug PN-H-04651 [8] 10 20
Umiarkowana

Ci ka
120

160 M
160

200 M

M - pow oka pokryta dwoma lub wi ksz  liczb  warstw pow oki malarskiej

2.4.6. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcj  wsporcz
Producent lub dostawca ka dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych na innych obiektach lub
konstrukcjach (wiadukty nad drog , k adki dla pieszych, s upy latar  itp.), tak e elementów s cych do zamocowania
znaków na tym obiekcie lub konstrukcji, obowi zany jest do wydania gwarancji na okres trwa ci znaku uzgodniony z
odbiorc . Przedmiotem gwarancji s  w ciwo ci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementów mocuj cych oraz
trwa  zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.
W przypadku s upków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych wymia-
rach oraz w przypadku elementów, s cych do zamocowania znaków do innych obiektów lub konstrukcji - gwarancja
mo e by  wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znaków drogowych bramowych i wysi -
gnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla ka dej konstrukcji wsporczej.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1.  Trwa  materia ów na wp ywy zewn trzne

Materia y u yte na lico i tarcz  znaku oraz po czenie lica znaku z tarcz  znaku, a tak e sposób wyko czenia znaku,
musz  wykazywa  pe  odporno  na oddzia ywanie wiat a, zmian temperatury, wp ywy atmosferyczne i wyst puj -
ce w normalnych warunkach oddzia ywania chemiczne (w tym korozj  elektrochemiczn ) - przez ca y czas trwa ci
znaku, okre lony przez wytwórc  lub dostawc .

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowi zany jest przy dostawie okre li , uzgodnion  z odbiorc , trwa  znaku oraz
warunki gwarancyjne dla znaku, a tak e udost pni  na yczenie odbiorcy:

a. instrukcj  monta u znaku,
b. dane szczegó owe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
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c. instrukcj  utrzymania znaku.

2.5.3. Materia y do wykonania tarczy znaku

Materia ami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego s :
- blacha stalowa,
- blacha z aluminium lub stopów z aluminium,
- inne materia y, np. sklejka wodoodporna, tworzywa syntetyczne, pod warunkiem uzyskania przez producenta

aprobaty technicznej.

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grubo ci co najmniej 1,0 mm powinna by  zabezpieczona przed korozj  obustronnie
cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza si  stosowanie innych sposobów zabezpieczenia stalowych
tarcz znaków przed korozj , np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzy-
skania aprobaty technicznej dla danej technologii.
Nie dopuszcza si  stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozj  jedynie farbami antykorozyjny-
mi.
Kraw dzie tarczy powinny by  zabezpieczone przed korozj  farbami ochronnymi o odpowiedniej trwa ci, nie mniej-
szej ni  przewidywany okres u ytkowania znaku.
Wytrzyma  dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna by  mniejsza ni  310 MPa.

2.5.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha z aluminium lub stopów aluminium powinna  by  odporna na korozj  w warunkach zasolenia.
Wymagane grubo ci:

- z blachy z aluminium dla tarcz znaków wzmocnionych przet oczeniami lub osadzonych w ramach co najmniej
1,5 mm,

- z blachy z aluminium dla tarcz p askich co najmniej 2,0 mm.
Powierzchnie tarczy nie przykryte foli  lub farbami powinny by  zabezpieczone przed korozj  przy zastoso-

waniu farby ochronnej lub pow oki z tworzyw sztucznych.
Wytrzyma  dla tarcz z aluminium i stopów z aluminium powinna wynosi :

- dla tarcz wzmocnionych przet oczeniem lub osadzonych w ramach, co najmniej 155 MPa,
- dla tarcz p askich, co najmniej 200 MPa.

2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi by  równa i g adka - bez odkszta ce  p aszczyzny znaku, w tym pofa dowa , wgi , lokalnych
wgniece  lub nierówno ci itp. Odchylenie p aszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofa dowanie itp.) nie mo e wyno-
si  wi cej ni  1,5 % najwi kszego wymiaru znaku.
Kraw dzie tarczy znaku musz  by  równe i nieostre. Zniekszta cenia kraw dzi tarczy znaku, pozosta e po t oczeniu lub
innych procesach technologicznych, którym tarcza ta (w znakach drogowych sk adanych - segmenty tarczy) by a pod-
dana, musz  by  usuni te.
Tarcze znaków drogowych sk adanych mog  by  wykonane z modu owych kszta towników aluminiowych lub odpo-
wiednio ukszta towanych segmentów stalowych. Dopuszcza si  stosowanie modu owych kszta towników z tworzyw
syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty technicznej. Szczeliny mi -
dzy s siednimi segmentami znaku sk adanego nie mog  by  wi ksze od 0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotycz ce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si  z zasady przez oklejenie tarczy znaku materia em odblaskowym.
ciwo ci folii odblaskowej (odbijaj cej powrotnie) powinny spe nia  wymagania okre lone w aprobacie technicz-

nej.

2.6.2. Wymagania jako ciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe u yte do wykonania lica znaku powinny wykazywa  pe ne zwi zanie z tarcz  znaku przez ca y okres
wymaganej trwa ci znaku. Niedopuszczalne s  lokalne niedoklejenia, odklejania, z uszczenia lub odstawanie folii na
kraw dziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.
Sposób po czenia folii z powierzchni  tarczy znaku powinien uniemo liwia  jej od czenie od tarczy bez jej zniszcze-
nia.
Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrze y znaków na folii odblaskowej, technologia malowania lub klejenia
oraz stosowane w tym celu materia y powinny by  uzgodnione z producentem folii.
Okres trwa ci znaku wykonanego przy u yciu folii odblaskowych powinien wynosi  od 7 do 10 lat,
w zale no ci od rodzaju materia u.
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Powierzchnia lica znaku powinna by  równa i g adka, nie mog  na niej wyst powa  lokalne nierówno ci i pofa dowa-
nia. Niedopuszczalne jest wyst powanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak i na obrze ach
tarczy znaku.
Dok adno  rysunku znaku powinna by  taka, aby wady konturów znaku, które mog  powsta  przy nanoszeniu farby na
odblaskow  powierzchni  znaku, nie by y wi ksze ni :

- 2 mm dla znaków ma ych i rednich,
- 3 mm dla znaków du ych i wielkich.

Powsta e zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskow  cz  znaku nie powinny by  wi ksze w ka dym kierunku ni :
- 2 mm dla znaków ma ych i rednich,
- 3 mm dla znaków du ych i wielkich.

W znakach nowych na ka dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie mo e wyst powa  wi cej
ni  0,7 lokalnych usterek (za amania, p cherzyki) o wymiarach nie wi kszych ni  1 mm w ka dym kierunku. Niedo-
puszczalne jest wyst powanie jakichkolwiek zarysowa  powierzchni znaku.
W znakach u ytkowanych na ka dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza si  do 2 uste-
rek jak wy ej, o wymiarach nie wi kszych ni             1 mm w ka dym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza si  do 3
zarysowa  o szeroko ci nie wi kszej ni  0,8 mm i ca kowitej d ugo ci nie wi kszej ni  10 cm. Na ca kowitej d ugo ci
znaku dopuszcza si  nie wi cej ni  5 rys szeroko ci nie wi kszej ni  0,8 mm i d ugo ci przekraczaj cej 10 cm - pod
warunkiem, e zarysowania te nie zniekszta caj  tre ci znaku.
W znakach u ytkowanych dopuszcza si  równie  lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczaj cej 6 mm2

ka de - w liczbie nie wi kszej ni  pi  na powierzchni znaku ma ego lub redniego, oraz o powierzchni nie przekracza-
cej 8 mm2 ka de - w liczbie nie wi kszej ni  8 na ka dym z fragmentów powierzchni znaku du ego lub wielkiego

(w czaj c znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.
Uszkodzenia folii nie mog  zniekszta ca  tre ci znaku - w przypadku wyst powania takiego zniekszta cenia znak musi
by  bezzw ocznie wymieniony.
W znakach nowych niedopuszczalne jest wyst powanie jakichkolwiek rys, si gaj cych przez warstw  folii do po-
wierzchni tarczy znaku. W znakach u ytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, e wyst puj -
ce w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrocz  wielko ci okre lonych poni ej.
W znakach u ytkowanych dopuszczalne jest wyst powanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co najwy ej dwóch
lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczaj cych 2,0 mm w ka dym kierunku na powierzchni ka dego z
fragmentów znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajduj cych si  w okresie wymaganej
gwarancji adna korozja tarczy znaku nie mo e wyst powa .
Wymagana jest taka wytrzyma  po czenia folii odblaskowej z tarcz  znaku, by po zgi ciu tarczy o 90o przy promie-
niu uku zgi cia do 10 mm w adnym miejscu nie uleg o ono zniszczeniu.
Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi by  zabezpieczona matow  farb  nieodblaskow  barwy ciemno-szarej
(szarej naturalnej) o wspó czynniku luminancji 0,08 do 0,10 - wed ug wzorca stanowi cego za cznik do „Instrukcji o
znakach drogowych pionowych” [28]. Grubo  pow oki farby nie mo e by  mniejsza od 20 m. Gdy tarcza znaku jest
wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po ukszta towaniu tarczy -
jej kraw dzie mog  pozosta  niezabezpieczone farb  ochronn .

2.7. Materia y do monta u znaków

Wszystkie ocynkowane czniki metalowe przewidywane do mocowania mi dzy sob  elementów konstrukcji wspor-
czych znaków jak ruby, listwy, wkr ty, nakr tki itp. powinny by  czyste, g adkie, bez p kni , naderwa , rozwar-
stwie  i wypuk ych karbów.

czniki mog  by  dostarczane w pude kach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zale no ci od ich
wielko ci.

2.8. Przechowywanie i sk adowanie materia ów

Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych powinien by  przechowywany
zgodnie z BN-88/6731-08 [27].
Kruszywo do betonu nale y przechowywa  w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem oraz zmiesza-
niem z kruszywami innych klas.
Prefabrykaty betonowe powinny by  sk adowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym pod u. Prefabryka-
ty nale y uk ada  na podk adach z zachowaniem prze witu minimum 10 cm mi dzy pod em a prefabrykatem.
Znaki powinny by  przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materia ów dzia aj cych koroduj co i w
warunkach zabezpieczaj cych przed uszkodzeniami.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
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Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyst puj cy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z
nast puj cego sprz tu:

- koparek ko owych, np. 0,15 m3 lub koparek g sienicowych, np. 0,25 m3,
- urawi samochodowych o ud wigu do 4 t,
- ewentualnie wiertnic do wykonywania do ów pod s upki w gruncie spoistym,
- betoniarek przewo nych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,
- rodków transportowych do przewozu materia ów,
- przewo nych zbiorników na wod ,
- sprz tu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia ów do pionowego oznakowania dróg

Transport cementu powinien odbywa  si   zgodnie z BN-88/6731-08 [27].
Transport kruszywa  powinien odbywa  si   zgodnie z PN-B-06712 [3].
Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny by  przewo one rodkami trans-
portowymi w warunkach zabezpieczaj cych je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatów na rodkach
transportu powinno by  symetryczne.
Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprz tu (uchwyty, ruby, nakr tki itp.) powinien si  odbywa rodkami
transportowymi w sposób uniemo liwiaj cy ich przesuwanie si  w czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyst pieniem do robót nale y wyznaczy :
- lokalizacj  znaku, tj. jego pikieta  oraz odleg  od kraw dzi jezdni, kraw dzi pobocza umocnionego lub pasa

awaryjnego postoju,
- wysoko  zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizuj ce miejsca ustawienia znaków nale y zabezpieczy  w taki sposób, aby w czasie trwania
i odbioru robót istnia a mo liwo  sprawdzenia lokalizacji znaków.
Lokalizacja i wysoko  zamocowania znaku powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow .

5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków

Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by  dostosowany do g boko ci wykopu, rodza-
ju gruntu i posiadanego sprz tu. Wymiary wykopu powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  lub wskazaniami
Inspektora nadzoru.
Wykopy fundamentowe powinny by  wykonane w takim okresie, aby po ich zako czeniu mo na by o przyst pi  na-
tychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych.

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed u eniem prefabrykatu nale y wyrówna  i zag ci . Wolne przestrzenie mi dzy cianami gruntu i
prefabrykatem nale y wype ni  materia em kamiennym, np. kli cem i dok adnie zag ci  ubijakami r cznymi.
Je eli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu powinna by  równa
z powierzchni  pobocza lub by  wyniesiona nad t  powierzchni  nie wi cej ni  0,03 m.

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego
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Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków wielkowymiarowych (znak kierunku i
miejscowo ci), wykonywane z betonu „na mokro” lub z betonu zbrojonego nale y wykona  zgodnie z PN-S-02205
[24].
Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych b  rozpartych nale y wykonywa  zgodnie z dokumentacj  pro-
jektow , SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru. Wykopy nale y zabezpieczy  przed nap ywem wód opadowych
przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umo liwiaj cym atwy odp yw wody poza teren przylegaj cy do wykopu.
Dno wykopu powinno by  wyrównane z dok adno ci  2 cm.
Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nale y usun  i miejsce wype ni  do spodu fundamentu betonem
klasy B 15. P aszczyzny boczne fundamentów stykaj ce si  z gruntem nale y zabezpieczy  izolacj , np. emulsj  katio-
now . Po wykonaniu fundamentu wykop nale y zasypa  warstwami grubo ci 20 cm z dok adnym zag szczeniem grun-
tu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znaków - s upki, s upy, wysi gniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny by
wykonane zgodnie z dokumentacj  pionow  i  SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchy ka od pionu, nie wi cej ni  1 %,
- odchy ka w wysoko ci umieszczenia znaku, nie wi cej ni  2 cm,
- odchy ka w odleg ci ustawienia znaku od kraw dzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego posto-

ju, nie wi cej ni  5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleg ci umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcj  o
znakach drogowych pionowych [28].

5.5. Wykonanie spawanych z cz elementów metalowych

cza spawane elementów metalowych powinny odpowiada  wymaganiom PN-M-69011 [20].
Wytrzyma  zm czeniowa spoin powinna wynosi  od 19 do 32 MPa. Odchy ki wymiarów spoin nie powinny prze-
kracza  0,5 mm dla spoiny grubo ci do 6 mm i  1,0 mm dla spoiny o grubo ci powy ej 6 mm.
Odst p w z czach zak adkowych i nak adkowych, pomi dzy przylegaj cymi do siebie p aszczyznami nie powinien by
wi kszy ni  1 mm.

cza spawane nie powinny mie  wad wi kszych ni  podane w tablicy 5. Inspektor nadzoru mo e dopu ci  wady
wi ksze ni  podane w tablicy je li uzna, e nie maj  one zasadniczego wp ywu na cechy eksploatacyjne znaku piono-
wego.

Tablica 5. Dopuszczalne wymiary wad w z czach spawanych, wg PN-M-69775 [23]

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady,   mm

Brak przetopu
Podtopienie lica spoiny
Porowato  spoiny
Krater w spoinie
Wkl ni cie lica spoiny
Uszkodzenie mechaniczne spoiny
Ró nica wysoko ci s siednich wg bie
i wypuk ci lica spoiny

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

3,0

5.6. Konstrukcje wsporcze

5.6.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem

Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysi gnikowych jedno lub dwustronnych, jak równie  kon-
strukcje wsporcze znaków tablicowych bocznych o powierzchni wi kszej od 4,5 m2, gdy wyst puje mo liwo  bezpo-
redniego najechania na nie przez pojazd - musz  by  zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami ochron-

nymi lub innego rodzaju urz dzeniami ochronnymi lub przeciw destrukcyjnymi, zgodnie z dokumentacj  projektow ,
SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru. Podobne zabezpieczenie nale y stosowa  w przypadku innych konstrukcji
wsporczych, gdy najechanie na nie w wi kszym stopniu zagra a bezpiecze stwu u ytkowników pojazdów, ni  najecha-
nie pojazdu na barier , je li przewiduje to dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor nadzoru.

5.6.2. atwo zrywalne z cza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie os oni tych barierami ochronnymi - zaleca si  stosowanie atwo zrywalnych
lub atwo roz czalnych przekrojów, z czy lub przegubów o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na
wysoko ci od 0,15 do 0,20 m nad powierzchni  terenu.
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W szczególno ci - zaleca si  stosowanie takich przekrojów, z czy lub przegubów w konstrukcjach wsporczych nie
os oni tych barierami ochronnymi, które znajduj  si  na obszarach zwi kszonego zagro enia kolizyjnego (ostrza rozga-

zie  dróg cznikowych, zewn trzna strona uków drogi itp.).
atwo zrywalne lub atwo roz czalne z cza, przekroje lub przeguby powinny by  tak skonstruowane

i umieszczone, by znak wraz z konstrukcj  wsporcz  po zerwaniu nie przewraca  si  na jezdni . Wysoko  cz ci kon-
strukcji wsporczej, pozosta ej po od czeniu górnej jej cz ci od fundamentu, nie mo e by  wi ksza od 0,25 m.

5.6.3. Zapobieganie zagro eniu u ytkowników drogi i terenu przyleg ego - przez konstrukcj  wsporcz

Konstrukcja wsporcza znaku musi by  wykonana w sposób ograniczaj cy zagro enie u ytkowników pojazdów samo-
chodowych oraz innych u ytkowników drogi i terenu do niej przyleg ego przy najechaniu przez pojazd na znak. Kon-
strukcja wsporcza znaku musi zapewni  mo liwo atwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju
uszkodzenia znaku.

5.6.4. Tablicowe znaki drogowe na dwóch s upach lub podporach

Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic przeddrogowskazowych, tablic
szlaku drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na dwóch s upach lub podporach - odleg  mi dzy tymi s u-
pami lub podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie mo e by  mniej-
sza od 1,75 m. Przy stosowaniu wi kszej liczby s upów ni  dwa - odleg  mi dzy nimi mo e by  mniejsza.

5.6.5. Poziom górnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym - po dane jest, by
górna cz  fundamentu pokrywa a si  z powierzchni  pobocza, pasa dziel cego itp. lub by a nad t  powierzchni  wy-
niesiona nie wi cej ni   0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajduj cych si  poza koron  drogi, górna cz
fundamentu powinna by  wyniesiona nad powierzchni  terenu nie wi cej ni  0,15 m.

5.6.6. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych musz  mie  barw  szar  neutraln  z tym, e dopuszcza si  barw
naturaln  pokry  cynkowanych. Zabrania si  stosowania pokry  konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyj t-
kiem przypadków, gdy jest to wymagane odr bnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.

5.7. Po czenie tarczy znaku z konstrukcj  wsporcz

Tarcza znaku musi by  zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemo liwiaj cy jej przesuni cie lub obrót.
Materia  i sposób wykonania po czenia tarczy znaku z konstrukcj  wsporcz  musi umo liwia , przy u yciu odpowied-
nich narz dzi, od czenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez ca y okres u ytkowania znaku.
Na drogach i obszarach, na których wyst puj  cz ste przypadki dewastacji znaków, zaleca si  stosowanie elementów

cznych o konstrukcji uniemo liwiaj cej lub znacznie utrudniaj cej ich roz czenie przez osoby niepowo ane.
Tarcza znaku sk adanego musi wykazywa  pe  integralno  podczas najechania przez pojazd w ka dych warunkach
kolizji. W szczególno ci - aden z segmentów lub elementów tarczy nie mo e si  od niej od cza  w sposób powoduj -
cy nara enie kogokolwiek na niebezpiecze stwo lub szkod .
Nie dopuszcza si  zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagaj cy bezpo redniego przeprowadze-
nia rub mocuj cych przez lico znaku.

5.8. Trwa  wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi by  wykonany w sposób trwa y, zapewniaj cy pe  czytelno  przedstawionego na nim
symbolu lub napisu w ca ym okresie jego u ytkowania, przy czym wp ywy zewn trzne dzia aj ce na znak, nie mog
powodowa  zniekszta cenia tre ci znaku.

5.9. Urz dzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urz dze  elektrycznych - obowi zuj
zasady oznaczania i zabezpieczania tych urz dze , okre lone w odpowiednich przepisach i zaleceniach dotycz cych
urz dze  elektroenergetycznych.

5.10. Tabliczka znamionowa znaku

Ka dy wykonany znak drogowy oraz ka da konstrukcja wsporcza musi mie  tabliczk  znamionow  z:
a. nazw , mark  fabryczn  lub innym oznaczeniem umo liwiaj cym identyfikacj  wytwórcy lub dostawcy,
b. dat  produkcji,
c. oznaczeniem dotycz cym materia u lica znaku,
d. dat  ustawienia znaku.
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Zaleca si , aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawiera a równie  miesi c i rok wymaganego przegl du
technicznego.
Napisy na tabliczce znamionowej musz  by  wykonane w sposób trwa y i wyra ny, czytelny w normalnych warunkach
przez ca y okres u ytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania materia ów do wykonania fundamentów betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi  badania materia ów do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”.
Uwzgl dniaj c nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor nadzoru mo e
zwolni  go z potrzeby wykonania bada  materia ów dla tych robót.

6.3. Badania w czasie wykonywania robót

6.3.1. Badania materia ów w czasie wykonywania robót

Wszystkie materia y dostarczone na budow  z aprobat  techniczn  lub z deklaracj  zgodno ci wydan  przez producenta
powinny by  sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
Cz stotliwo  bada  i ocena ich wyników powinna by  zgodna z ustaleniami tablicy 6.

Tablica 6. Cz stotliwo  bada  przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez producentów

Lp. Rodzaj badania Liczba bada Opis bada Ocena wyników bada

1 Sprawdzenie
powierzchni

od 5 do 10 bada  z
wybranych losowo
elementów w ka dej
dostarczonej partii

Powierzchni  zbada  nieuzbrojonym
okiem. Do ew. sprawdzenia g boko-
ci wad u  dost pnych narz dzi (np.

linia ów z czujnikiem, suwmiarek,
mikrometrów itp.

Wyniki bada  powinny by
zgodne z wymaganiami

2 Sprawdzenie
wymiarów

wyrobów licz cej do
1000 elementów

Przeprowadzi  uniwersalnymi przy-
rz dami pomiarowymi lub sprawdzia-
nami (np. linia ami, przymiarami itp.)

punktu 2

W przypadkach budz cych w tpliwo ci mo na zleci  uprawnionej jednostce zbadanie w ciwo ci dostarczonych wy-
robów i materia ów w zakresie wymaga  podanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie wykonywania robót nale y sprawdza :
- zgodno  wykonania znaków pionowych z dokumentacj  projektow  (lokalizacja, wymiary, wysoko  zamo-

cowania znaków),
- zachowanie dopuszczalnych odchy ek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5,
- prawid owo  wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
- poprawno  wykonania fundamentów pod s upki zgodnie z punktem 5.3,
- poprawno  ustawienia s upków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.

W przypadku wykonania spawanych z cz elementów konstrukcji wsporczych:
- przed ogl dzinami, spoin  i przylegaj ce do niej elementy czone  (od 10 do 20 mm z ka dej strony) nale y

dok adnie oczy ci  z zanieczyszcze  utrudniaj cych prowadzenie obserwacji i pomiarów,
- ogl dziny z czy nale y przeprowadzi  wizualnie z ewentualnym u yciem lupy o powi kszeniu od

2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny by  stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,
- w przypadkach w tpliwych mo na zleci  uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyma ci zm czeniowej spoin,

zgodnie z PN-M-06515 [18],
- cza o wadach wi kszych ni  dopuszczalne, okre lone w punkcie 5.5, powinny by  naprawione powtórnym

spawaniem.

7. OBMIAR ROBÓT

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

Jednostkami obmiarowymi s :
a. szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,
b. m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozosta ych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, da y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór ostateczny

Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiór ostateczny powinien by  dokonany po ca kowitym zako czeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i bada
jako ciowych okre lonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiór pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nale y dokona  po up ywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D - 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 bada  wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06250 Beton zwyk y
2. PN-B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre lenia
6. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
7. PN-E-06314 Elektryczne oprawy o wietlenia zewn trznego
8. PN-H-04651 Ochrona przed korozj . Klasyfikacja i okre lenie agresywno ci korozyjnej rodowiska
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego zastosowania

10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ci gnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia
11. PN-H-82200 Cynk
12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwy szonej wytrzyma ci. Gatunki
13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki
15. PN-H-84023-07 Stal okre lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
16. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naw glania. Gatunki
17. PN-H-93010 Stal. Kszta towniki walcowane na gor co
18. PN-H-93401 Stal walcowana. K towniki równoramienne
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19. PN-M-06515 wignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów no nych
20. PN-M-69011 Spawalnictwo. Z cza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzia  i wymagania
21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania i

badania
23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo  z czy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwo ci na podstawie

ogl dzin zewn trznych
24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
25. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozj . Pow oki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach

stalowych i eliwnych. Wymagania i badania
26. BN-82/4131-03 Spawalnictwo. Pr ty i elektrody ze stopów stellitowych i pr ty z eliw wysokochromowych

do napawania
27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty

28. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I. Zasady stosowania znaków i urz dze  bezpiecze stwa ruchu.
Za . nr 1 do zarz dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16,
poz. 120).
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D - 07.05.01 BARIERY  OCHRONNE  STALOWE KOD CPV 45233280 -5

1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych
zwi zanych z przebudow  drogi gminnej nr 107318 O w m. Trzebina Gmina Lubrza

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem barier
ochronnych, stalowych z prowadnic  z profilowanej ta my stalowej typu A i B na s upkach stalowych, realizowanych
na odcinkach dróg, z wy czeniem barier na obiektach mostowych.

1.4. Okre lenia podstawowe

Dla celów niniejszej OST przyjmuje si  nast puj ce okre lenia podstawowe:

Bariera ochronna - urz dzenie bezpiecze stwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego zapobie enia zjecha-
niu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza koron  drogi, przejechaniu
pojazdu na jezdni  przeznaczon  dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z
obiektami lub przeszkodami sta ymi znajduj cymi si  w pobli u jezdni.

Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest prowadnica wykonana z profilo-
wanej ta my stalowej (za . 11.1).

Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy kraw dzi jezdni lub korony drogi, przeciwdzia aj ca niebez-
piecznym nast pstwom zjechania z drogi lub je ograniczaj ca (za . 11.1 i 11.2).

Bariera dziel ca - bariera ochronna umieszczona na pasie dziel cym drogi dwujezdniowej lub bocznym pasie dziel -
cym, przeciwdzia aj ca przejechaniu pojazdu na drug  jezdni  (za . 11.1).

Bariera os onowa - bariera ochronna umieszczona mi dzy jezdni  a obiektami lub przeszkodami sta ymi znajduj cymi
si  w pobli u jezdni.

Bariera wysi gnikowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do s upków za po rednictwem wysi gników
zapewniaj cych odst p mi dzy s upkiem a prowadnic  co najmniej 250 mm (za . 11.1 i 11.2 c).

Bariera przek adkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do s upków za po rednictwem  przek adek
zapewniaj cych  odst p  mi dzy  prowadnic  a s upkiem od 100 mm do 180 mm (za . 11.2 b).

Bariera bezprzek adkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest bezpo rednio do s upków (za . 11.2 a).

Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej ta my stalowej, maj cy za zadanie
umo liwienie p ynnego wzd nego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie którego prowadnica powinna
odkszta ca  si  stopniowo i w sposób plastyczny.
Odró nia si  dwa typy profilowanej ta my stalowej: typ A i typ B, ró ni ce si  kszta tem przet ocze  (za . 11.4).

Przek adka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okr ej, prostok tnej) lub kszta townika stalowego (np. z
ceownika, dwuteownika) o szeroko ci od 100 do 140 mm, umieszczony pomi dzy prowadnic  a s upkiem, którego
zadaniem jest nadanie barierze korzystniejszych w ciwo ci kolizyjnych (ni  w barierze bezprzek adkowej), powodu-

cych, e prowadnica bariery w pierwszej fazie odkszta cania lub przemieszczania s upków nie jest odginana do do u,
lecz unoszona ku górze.

Wysi gnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednio wygi tej blachy stalowej lub z kszta townika stalowe-
go, umieszczony pomi dzy prowadnic  a s upkiem, którego zadaniem jest utrzymanie prowadnicy w okre lonej odle-

ci od s upka, zwykle oko o 0,3 do 0,4 m, co zapewnia du  podatno  prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji
oraz do agodnie obci a s upki si ami od nadje aj cego pojazdu.

Typy barier zale ne od poprzecznego odkszta cenia bariery w czasie kolizji:
typ I   :   bariera podatna, z odkszta ceniem dochodz cym od 1,8 do 2,0 m,
typ II  :   bariera o ograniczonej podatno ci (wzmocniona), z odkszta ceniem do 0,85 m,
typ III :   bariera niepodatna (sztywna), z odkszta ceniem równym lub bliskim zeru.
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Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami poda-
nymi w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

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

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.

2.2. Materia y do wykonania barier ochronnych stalowych

Dopuszcza si  do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, na które wydano aprobat  tech-
niczn .
Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych okre lone s  poprzez typ bariery podany w dokumentacji projek-
towej, nawi zuj cy do ustale  producenta barier. Do elementów tych nale :

prowadnica,
upki,

pas profilowy,
wysi gniki,
przek adki, wsporniki, ruby, podk adki, wiat a odblaskowe,

czniki uko ne,
obejmy s upka, itp.

Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowych mog  wyst pi  materia y do wykonania elementów betonowych
jak fundamenty, kotwy wraz z ich deskowaniem.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych

2.3.1. Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej ta my stalowej powinien by  okre lony w dokumentacji projektowej, przy czym:
typ A powinien odpowiada  ustaleniom producenta barier,
typ B powinien odpowiada  PN-H-93461-15 [18]

Wymiary  oraz odchy ki od wymiarów prowadnicy typu A i B podano w za czniku 11.4.
Otwory w prowadnicy i zako czenia odcinków monta owych prowadnicy powinny by  zgodne z ofert  producenta.
Powierzchnia prowadnicy powinna by  g adka i wolna od widocznych wad, bez ubytków pow oki antykorozyjnej.
Prowadnice mog  by  dostarczane luzem lub w wi zkach.

2.3.2. S upki

upki bariery powinny by  zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.
upki wykonuje si  zwykle z kszta towników stalowych o przekroju poprzecznym: dwuteowym, ceowym, zetowym

lub sigma. Wysoko rodnika kszta townika wynosi zwykle od 100 do 140 mm. Wymiary najcz ciej stosowanych
upków stalowych przedstawiono w za czniku 11.8.

Kszta towniki powinny odpowiada  wymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia kszta townika walcowanego po-
winna by  charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne uski, p kni cia, zawalcowania i
naderwania. Dopuszczalne s  usuni te wady przez szlifowanie lub d utowanie z tym, e obrobiona powierzchnia po-
winna mie agodne wyci cia i zaokr glone brzegi, a grubo  kszta townika nie mo e zmniejszy  si  poza dopuszczal-

 doln  odchy  wymiarow  dla kszta townika.
Kszta towniki powinny by  obci te prostopadle do osi wzd nej kszta townika. Powierzchnia ko ców kszta townika
nie powinna wykazywa  rzadzizn, rozwarstwie , p kni  i ladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym
okiem.

Kszta towniki powinny by  ze stali St3W lub St4W oraz mie  w asno ci mechaniczne wed ug PN-H-84020 [11] -
tablica 1 lub innej uzgodnionej stali i normy.

Tablica 1. Podstawowe w asno ci kszta towników, wed ug PN-H-84020 [11]

Stal Granica plastyczno ci,
minimum dla s upków,    MPa

Wytrzyma  na rozci ganie
dla s upków,   MPa
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St3W
St4W

195
225

od 340 do 490
od 400 do 550

Kszta towniki mog  by  dostarczone luzem lub w wi zkach.

2.3.3. Inne elementy bariery

Je li dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie pasa profilowego, to powinien on odpowiada  PN-H-93461-28
[20] w zakresie wymiarów, masy, wielko ci statycznych i odchy ek wymiarów przekroju poprzecznego.
Inne elementy bariery, jak wysi gniki, czniki uko ne, obejmy s upka, wsporniki, podk adki, przek adki (za . 11.9),
ruby, wiat a odblaskowe itp. powinny odpowiada  wymaganiom dokumentacji projektowej i by  zgodne z ofert

producenta barier w zakresie wymiarów, odchy ek wymiarów, rozmieszczenia otworów, rodzaju materia u, ew. zabez-
pieczenia antykorozyjnego itp.
Wszystkie ocynkowane elementy i czniki przewidziane do mocowania mi dzy sob  elementów bariery powinny by
czyste, g adkie, bez p kni , naderwa , rozwarstwie  i wypuk ych karbów.
Dostawa wi kszych wymiarowo elementów bariery mo e by  dokonana luzem lub w wi zkach. ruby, podk adki i
drobniejsze elementy cznikowe mog  by  dostarczone w pude kach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub pale-
tach, w zale no ci od wielko ci
i masy wyrobów.
Elementy bariery powinny by  przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materia ów dzia aj cych koro-
duj co i w warunkach zabezpieczaj cych przed uszkodzeniem.

2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementów bariery przed korozj

Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów bariery ustala producent w taki sposób, aby zapewni  trwa
pow oki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w rodowisku o
zwi kszonej korozyjno ci. W przypadku braku wystarczaj cych danych minimalna grubo  pow oki cynkowej powinna
wynosi  60 m.

2.4. Materia y do wykonania elementów betonowych

2.4.1. Fundamenty i kotwy wykonane na miejscu budowy

2.4.1.1. Deskowanie

Materia y i sposób wykonania deskowania powinny by  zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub okre-
lone przez Wykonawc  i przedstawione do akceptacji Inspektora nadzoru. Deskowanie mo e by  wykonane z drewna,

z cz ciowym u yciem materia ów drewnopochodnych lub metalowych, wzgl dnie z gotowych elementów o mo liwo-
ci wielokrotnego u ycia i wykonania powtarzalnych uk adów konstrukcji jako deskowanie przestawne, lizgowe lub

przesuwne, zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3].
Deskowanie nale y wykona  z materia ów odpowiadaj cych nast puj cym normom:

drewno iglaste tartaczne i tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [8] , PN-B-06251  [3], PN-D-
96000 [9] oraz do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [10],
gwo dzie wg BN-87/5028-12 [27],
ruby, wkr ty do drewna i podk adki do rub wg PN-M-82101 [22], PN-M-82121 [23], PN-M-82503 [24], PN-

M-82505 [25] i PN-M-82010  [21],
formy z blachy stalowej wg BN-73/9081-02 [31],

yty pil niowe z drewna wg BN-69/7122-11 [30],
sklejka wodoodporna zgodna z wymaganiami okre lonymi przez Wykonawc  i zaakceptowanymi przez Inspek-
tora nadzoru.

Dopuszcza si  wykonanie deskowa  z innych materia ów, pod warunkiem akceptacji Inspektora nadzoru.

2.4.1.2. Beton i jego sk adniki

ciwo ci betonu do wykonania betonowych fundamentów lub kotew powinny by  zgodne z dokumentacj  projek-
tow  z tym, e klasa betonu nie powinna by  ni sza ni  klasa B 15, nasi kliwo  powinna by  nie wi ksza ni  5%,
stopie  wodoszczelno ci - co najmniej W 2, a stopie  mrozoodporno ci - co najmniej F 50, zgodnie z wymaganiami
PN- B-06250 [2].
Cement stosowany do betonu powinien by  cementem portlandzkim klasy co najmniej „32,5” i powinien spe nia  wy-
magania PN-B-19701 [5].
Kruszywo do betonu (piasek, grys, wir, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo amane) powinny
spe nia  wymagania PN-B-06712 [4]. Woda powinna by  odmiany „1” i spe nia  wymagania PN-B-32250 [7]. Bez
bada  laboratoryjnych mo na stosowa  wod  pitn .
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Domieszki chemiczne do betonu powinny by  stosowane, je li przewiduj  to dokumentacja projektowa, ST lub wska-
zania Inspektora nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotycz cych rodzaju domieszek, ich dobór powinien
by  dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. Domieszki powinny spe nia  wymagania PN-B-23010 [6].
Pr ty zbrojenia mog  by  stosowane, je li przewiduje je dokumentacja projektowa lub ST. Pr ty zbrojenia powinny
odpowiada  PN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na budow  powinna by  zaopatrzona w za wiadczenie (atest) stwierdza-

ce jej gatunek. W ciwo ci mechaniczne stali u ywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiada  PN-B-03264 [1].
Je li dokumentacja projektowa lub ST przewiduje zbrojenie betonu rozproszonymi w óknami (drucikami) stalowymi,

óknami z tworzyw sztucznych lub innymi elementami, to materia  taki powinien posiada  aprobat  techniczn .

2.4.2. Elementy prefabrykowane z betonu

Kszta t i wymiary przekroju poprzecznego betonowych elementów prefabrykowanych (fundamentów, kotew) powinny
by  zgodne z dokumentacj  projektow .
Powierzchnie elementów powinny by  bez rys, p kni  i ubytków betonu. Kraw dzie elementów powinny by  równe i
proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw dzi elementów nie powinny przekracza  warto ci podanych
w BN-80/6775-03.01 [29].

2.5. Sk adowanie materia ów

Elementy d sze barier mog  by  sk adowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na pod u wyrównanym i
odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów nale y uk ada  oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem
podk adek. Elementy monta owe i po czeniowe mo na sk adowa  w pojemnikach handlowych producenta.
Sk adowanie kruszywa powinno odbywa  si  w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem i zmiesza-
niem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Zaleca si , aby drobne frakcje kruszywa by y chronione za
pomoc  plandek lub zadasze . Pod e sk adowiska musi by  równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopu-
ci  do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sk adowania.

Przechowywanie cementu powinno by  zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [28].
Inne materia y nale y przechowywa  w sposób zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania barier

Wykonawca przyst puj cy do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania
z nast puj cego sprz tu:

zestawu sprz tu specjalistycznego do monta u barier,
urawi samochodowych o ud wigu do 4 t,

wiertnic do wykonywania otworów pod s upki,
koparek ko owych,
urz dze  wbijaj cych lub wibrom otów do pogr ania s upków w grunt,
betoniarki przewo nej,
wibratorów do betonu,
przewo nego zbiornika na wod ,
adowarki, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport  elementów barier stalowych

Transport elementów barier mo e odbywa  si  dowolnym rodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne barier nie
powinny wystawa  poza gabaryt rodka transportu. Elementy d sze (np. profilowan  ta  stalow , pasy profilowe)
nale y przewozi  w opakowaniach producenta. Elementy monta owe i po czeniowe zaleca si  przewozi  w pojemni-
kach handlowych producenta.
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Za adunek i wy adunek elementów konstrukcji barier mo na dokonywa  za pomoc urawi lub r cznie. Przy za adunku
i wy adunku, nale y zabezpieczy  elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy barier nale y przewozi  w
warunkach zabezpieczaj cych wyroby przed korozj  i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport materia ów do wykonania elementów betonowych

Kruszywo do betonu mo na przewozi  dowolnym rodkiem transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami. Podczas transportu kruszywa powinny by  zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Elementy prefabrykowane fundamentów mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportowymi w liczbie sztuk
nie przekraczaj cej dopuszczalnego obci enia zastosowanego rodka transportu. Rozmieszczenie elementów na rodku
transportu powinno by  symetryczne. Elementy nale y uk ada  na podk adach drewnianych.
Drewno i elementy deskowania nale y przewozi  w warunkach chroni cych je przed przemieszczaniem, a elementy
metalowe w warunkach zabezpieczaj cych przed korozj  i uszkodzeniami mechanicznymi.
Cement nale y przewozi  zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [28].
Mieszank  betonow  nale y przewozi  zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 [3].
Stal zbrojeniow  mo na przewozi  dowolnym rodkiem transportu, luzem lub w wi zkach, w warunkach chroni cych

 przed pomieszaniem i przed korozj .

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem w ciwych robót nale y, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskaza  Inspektora
nadzoru:

wytyczy  tras  bariery,
ustali  lokalizacj  s upków (za . 11.6),
okre li  wysoko  prowadnicy bariery (za . 11.3),
okre li  miejsca odcinków pocz tkowych i ko cowych bariery,
ustali  ew. miejsca przerw, przej  i przejazdów w barierze, itp.

5.3. Osadzenie s upków

5.3.1. upki osadzane w otworach uprzednio wykonanych w gruncie

5.3.1.1. Wykonanie do ów pod s upki

Je li dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor nadzoru nie ustali inaczej, to do y (otwory) pod s upki powinny mie
wymiary:

przy wykonywaniu otworów wiertnic  - rednica otworu powinna by  wi ksza o oko o 20 cm od najwi kszego
wymiaru poprzecznego s upka, a g boko  otworu od 1,25 do 1,35 m w zale no ci od typu bariery,
przy r cznym wykonaniu do u pod fundament betonowy - wymiary przekroju poprzecznego mog  wynosi  30 x
30 cm, a g boko  otworu co najmniej 0,75 m przy wype nianiu betonem otworu gruntowego lub wymiary po-
winny by  ustalone indywidualnie w przypadku stosowania prefabrykowanego fundamentu betonowego.

5.3.1.2. Osadzenia s upków w otworach wype nionych gruntem

Je li dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor nadzoru nie ustali inaczej, to osadzenie s upków w wykonanych
uprzednio otworach (do ach) powinno uwzgl dnia :

zachowanie prawid owego po enia i pe nej równoleg ci s upków, najlepiej przy zastosowaniu odpowiednich
szablonów,
wzmocnienie dna otworu warstw  t ucznia (ew. wiru) o grubo ci warstwy min. 5 cm,
wype nienie otworu piaskiem stabilizowanym cementem (od 40 do 50 kg cementu na 1 m3 piasku) lub zag sz-
czonym gruntem rodzimym, przy czym wska nik zag szczenia nie powinien by  mniejszy ni  0,95 wed ug nor-
malnej metody Proctora.

5.3.1.3. Osadzenie s upków w fundamencie betonowym

Je li dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor nadzoru nie ustali inaczej, to osadzenie s upków w otworze, w grun-
cie wype nionym betonem lub w prefabrykowanym fundamencie betonowym powinno uwzgl dnia :
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ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z dokumentacj  projektow , a w przypadku braku wskaza  - zgodnego z za-
leceniem producenta barier,
wype nienie otworu mieszank  betonow  klasy B15, odpowiadaj  wymaganiom PN-B-06250 [2]. Do czasu
stwardnienia betonu s upek zaleca si  podeprze . Zaleca si  wykonywa  monta  bariery na s upkach co najmniej
po 7 dniach od ustawienia s upka w betonie.

5.3.2. upki wbijane lub wwibrowywane bezpo rednio w grunt

Je li dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy ustali bezpo rednie wbijanie lub
wwibrowywanie s upków w grunt, to Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru:

sposób wykonania, zapewniaj cy zachowanie osi s upka w pionie i nie powoduj cy odkszta ce  lub uszkodze
upka,

rodzaj sprz tu, wraz z jego charakterystyk  techniczn , dotycz cy urz dze  wbijaj cych (np. m otów, bab, kafa-
rów) r cznych lub mechanicznych wzgl dnie wibrom otów pogr aj cych s upki w gruncie poprzez wibracj  i
dzia anie udarowe.

5.3.3. Tolerancje osadzenia s upków

Dopuszczalna technologicznie odchy ka odleg ci mi dzy s upkami, wynikaj ca z wymiarów wyd onych otworów
w prowadnicy, s cych do zamocowania s upków, wynosi  11 mm.
Dopuszczalna ró nica wysoko ci s upków, decyduj ca czy prowadnica b dzie zamocowana równolegle do nawierzchni
jezdni, jest wyznaczona kszta tem i wymiarami otworów w s upkach do mocowania wysi gników lub przek adek i
wynosi  6 mm.

5.4. Monta  bariery

Sposób monta u bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru.
Bariera powinna by  montowana zgodnie z instrukcj  monta ow  lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi
przez producenta bariery.
Monta  bariery, w ramach dopuszczalnych odchy ek umo liwionych wielko ci  otworów w elementach bariery, powi-
nien doprowadzi  do zapewnienia równej i p ynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu.
Przy monta u bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub ci , naruszaj cych pow ok
cynkow  poszczególnych elementów bariery.
Przy monta u prowadnicy typu B nale y czy  s siednie odcinki ta my profilowej, nak adaj c nast pny odcinek na
wyt oczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdów, tak aby ko ce odcinków ta my przylega y

asko do siebie i pojazd przesuwaj cy si  po barierze, nie zaczepia  o kraw dzie z czy.  S siednie odcinki ta my s
czone ze sob  zwykle przy u yciu rub noskowych specjalnych, zwykle po sze  na ka de po czenie.

Monta  wysi gników i przek adek ze s upkami i prowadnic  powinien by  wykonany ci le wed ug zalece  producenta
bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementów (obejm, wsporników itp.) oraz w ciwych rub i
podk adek.
Przy monta u barier nale y zwraca  uwag  na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentacj  projektow  i wytycznymi
producenta barier:

odcinków pocz tkowych i ko cowych bariery, o w ciwej d ugo ci odcinka (np. 4 m, 8 m, 12 m, 16 m), z za-
stosowaniem czników uko nych w miejscach niezb dnych przy po czeniu poziomego odcinka prowadnicy z
odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych, z
ewentualn  kotw  betonow  w przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowej,
odcinków barier os onowych o w ciwej d ugo ci odcinka bariery: a) przyleg ego do obiektu lub przeszkody, b)
przed i za obiektem, c) uko nego pocz tkowego, d) uko nego ko cowego, e) wzmocnionego,
odcinków przej ciowych pomi dzy ró nymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dojazdach do mostu z
zastosowaniem w ciwej d ugo ci odcinka uko nego w planie, jak równie  po czenia z barierami betonowymi
pe nymi i ew. por czami betonowymi,
przerw, przej  i przejazdów w barierze w celu np. doj cia do kolumn alarmowych lub innych urz dze , przej-
cia pieszych z pobocza drogi za barier  w tym na chodnik mostu, na skrzy owaniu z drogami, przej cia przez

pas dziel cy, przejazdu poprzecznego przez pas dziel cy,
dodatkowych urz dze , jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, os ony s upków bariery, itp. (np. wg za . 11.5).

Na barierze powinny by  umieszczone elementy odblaskowe:
a. czerwone - po prawej stronie jezdni,
b. bia e    - po lewej stronie jezdni.

Odleg ci pomi dzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny by  zgodne z ustaleniami WSDBO [32].
Elementy odblaskowe nale y umocowa  do bariery w sposób trwa y, zgodny z wytycznymi producenta barier.

5.5. Roboty betonowe
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Elementy betonowe fundamentów i kotew powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  lub ST oraz
powinny odpowiada  wymaganiom:

PN-B-06250 [2] w zakresie wytrzyma ci, nasi kliwo ci i odporno ci na dzia anie mrozu,
PN-B-06251 [3] i PN-B-06250 [2] w zakresie sk adu betonu, mieszania, zag szczania, dojrzewania, piel gnacji i
transportu,
punktu 2 niniejszej specyfikacji w zakresie postanowie  dotycz cych betonu i jego sk adników.

Deskowanie powinno odpowiada  wymaganiom PN-B-06251 [3], zapewniaj c sztywno  i niezmienno  uk adu oraz
bezpiecze stwo konstrukcji. Przed wype nieniem mieszank  betonow , deskowanie powinno by  sprawdzone, aby
wyklucza o wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. Termin rozbiórki deskowania powinien by  zgodny z wymaga-
niami PN-B-06251 [3].
Sk ad mieszanki betonowej powinien, przy najmniejszej ilo ci wody, zapewni  szczelne u enie mieszanki w wyniku
zag szczenia przez wibrowanie. Warto  stosunku wodno-cementowego W/C nie powinna by  wi ksza ni  0,5. Konsy-
stencja mieszanki nie powinna by  rzadsza od plastycznej.
Mieszank  betonow  zaleca si  uk ada  warstwami o grubo ci do 40 cm bezpo rednio z pojemnika, ruroci gu pompy
lub za po rednictwem rynny i zag szcza  wibratorami wg bnymi.
Po zako czeniu betonowania, przy temperaturze otoczenia wy szej od +5oC, nale y prowadzi  piel gnacj  wilgotno-
ciow  co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania betonu powinna spe nia  wymagania PN-B-32250 [7]. W czasie

dojrzewania betonu elementy powinny by  chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

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

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przedstawi  Inspektorowi nadzoru:
atest na konstrukcj  drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarz dzaj cego drog , wed ug wymagania
punktu 2.2,
za wiadczenia o jako ci (atesty) na materia y, do których wydania producenci s  zobowi zani przez w ciwe
normy PN i BN, jak kszta towniki stalowe, pr ty zbrojeniowe, cement.

Do materia ów, których badania powinien przeprowadzi  Wykonawca nale  materia y do wykonania fundamentów
betonowych i ew. kotew „na mokro”. Uwzgl dniaj c nieskomplikowany charakter robót betonowych, na wniosek Wy-
konawcy, Inspektor nadzoru mo e zwolni  go z potrzeby wykonania bada  materia ów dla tych robót.

6.3. Badania w czasie wykonywania robót

6.3.1. Badania materia ów w czasie wykonywania robót

Wszystkie materia y dostarczone na budow  z za wiadczeniem o jako ci (atestem) producenta powinny by  sprawdzo-
ne w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
Cz stotliwo  bada  i ocena ich wyników powinna by  zgodna z zaleceniami tablicy 2.
W przypadkach budz cych w tpliwo ci mo na zleci  uprawnionej jednostce zbadanie w ciwo ci dostarczonych wy-
robów i materia ów w zakresie wymaga  podanych w punkcie 2.

Tablica 2. Cz stotliwo  bada  przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez producenta

Lp. Rodzaj bada-
nia Liczba bada Opis bada Ocena wyników bada

1 Sprawdzenie
powierzchni

5 do 10 bada  z
wybranych losowo
elementów w ka -
dej dostarczanej
partii wyrobów
licz cej do 1000
elementów

Powierzchni  zbada  nie uzbrojo-
nym okiem. Do ew. sprawdzenia

boko ci wad u  dost pnych
narz dzi (np. linia ów z czujnikiem,
suwmiarek, mikrometrów itp.)

Wyniki powinny by  zgodne z wy-
maganiami punktu 2 i katalogiem
(informacj ) producenta barier

2 Sprawdzenie
wymiarów

Przeprowadzi  uniwersalnymi przy-
rz dami pomiarowymi lub spraw-
dzianami

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
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W czasie wykonywania robót nale y zbada :
a. zgodno  wykonania bariery ochronnej z dokumentacj  projektow  (lokalizacja, wymiary, wysoko  prowadni-

cy nad terenem),
b. zachowanie dopuszczalnych odchy ek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacj ) producenta ba-

rier,
c. prawid owo  wykonania do ów pod s upki, zgodnie z punktem 5,
d. poprawno  wykonania fundamentów pod s upki, zgodnie z punktem 5,
e. poprawno  ustawienia s upków, zgodnie z punktem 5,
f. prawid owo  monta u bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,
g. poprawno  wykonania ew. robót betonowych, zgodnie z punktem 5,
h. poprawno  umieszczenia elementów odblaskowych, zgodnie z punktem 5 i w odleg ciach ustalonych w

WSDBO [32].

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materia ów,
osadzenie s upków bariery (z ew. wykonaniem do ów i fundamentów betonowych, lub bezpo rednie wbicie
wzgl. wwibrowanie w grunt),
monta  bariery (prowadnicy, wysi gników, przek adek, obejm, wsporników itp. z pomoc  w ciwych rub i
podk adek) z wykonaniem niezb dnych odcinków pocz tkowych i ko cowych, ew. barier os onowych, odcin-
ków przej ciowych pomi dzy ró nymi typami barier, przerw, przej  i przejazdów w barierze, umocowaniem
elementów odblaskowych itp.,
przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,
uporz dkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe elbetowe i spr one. Obliczenia statyczne i projek-

towanie
2. PN-B-06250 Beton zwyk y
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno-

ci
6. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre lenia
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7. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
8. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania

i badania
9. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

10. PN-D-96002 Tarcica li ciasta ogólnego przeznaczenia
11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki
12. PN-H-93010 Stal. Kszta towniki walcowane na gor co
13. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
14. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gor co
15. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki równoleg cienne IPE walcowane na gor co
16. PN-H-93460-03 Kszta towniki stalowe gi te na zimno otwarte. Ceowniki równoramienne ze

stali w glowej zwyk ej jako ci o Rm do       490 MPa
17. PN-H-93460-07 Kszta towniki stalowe gi te na zimno otwarte. Zetowniki ze stali w glowej

zwyk ej jako ci o Rm do  490 MPa
18. PN-H-93461-15 Kszta towniki stalowe gi te na zimno otwarte, okre lonego przeznaczenia.

Kszta townik na por cz drogow , typ B
19. PN-H-93461-18 Kszta towniki stalowe gi te na zimno otwarte, okre lonego przeznaczenia.

Ceowniki pó zamkni te prostok tne
20. PN-H-93461-28 Kszta towniki stalowe gi te na zimno otwarte, okre lonego przeznaczenia.

Pas profilowy na drogowe bariery ochronne
21. PN-M-82010 Podk adki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
22. PN-M-82101 ruby ze bem sze ciok tnym
23. PN-M-82121 ruby ze bem kwadratowym
24. PN-M-82503 Wkr ty do drewna ze bem sto kowym
25. PN-M-82505 Wkr ty do drewna ze bem kulistym
26. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ci gnione na zimno. Wymiary
27. BN-87/5028-12 Gwo dzie budowlane. Gwo dzie z trzpieniem g adkim, okr ym i kwadra-

towym
28. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
29. BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkin-

gów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
30. BN-69/7122-11 yty pil niowe z drewna
31. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu kruszywo-

wego. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty
  32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994.
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D - 07.07.01 O WIETLENIE   DRÓG KOD CPV 45233280 -5

1 WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych
zwi zanych z przebudow  drogi gminnej nr 107318 O w m. Trzebina Gmina Lubrza

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z budow  o wietlenia na
drogach publicznych istniej cych i projektowanych.

1.4. Okre lenia podstawowe

up o wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpo rednio w gruncie, s ca do zamocowania oprawy o wie-
tleniowej na wysoko ci nie wi kszej ni  14 m.

Maszt o wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomoc  fundamentu, s ca do zamocowania
opraw o wietleniowych na wysoko ci powy ej 16 m.

Wysi gnik - element rurowy cz cy s up o wietleniowy z opraw .

Oprawa o wietleniowa - urz dzenie s ce do rozdzia u, filtracji i przekszta cania strumienia wietlnego wysy anego
przez ród o wiat a, zawieraj ce wszystkie niezb dne detale do przymocowania i po czenia z instalacj  elektryczn .

Kabel - przewód wielo owy izolowany, przystosowany do przewodzenia pr du elektrycznego, mog cy pracowa  pod
i nad ziemi .

Ustój - rodzaj fundamentu dla s upów o wietleniowych.

Fundament - konstrukcja elbetowa zag biona w ziemi, s ca do utrzymania masztu lub szafy o wietleniowej w
pozycji pracy.

Szafa o wietleniowa - urz dzenie rozdzielczo-sterownicze bezpo rednio zasilaj ce instalacje o wietleniowe.

Dodatkowa ochrona przeciwpora eniowa - ochrona cz ci przewodz cych dost pnych w wypadku pojawienia si  na
nich napi cia w warunkach zak óceniowych.

Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podany-
mi  ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.5.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

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

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.

2.2. Materia y do wykonania ustoju betonowego „na mokro”

2.2.1. Szalowanie

Szalowanie powinno zapewni  sztywno  i niezmienno  uk adu. Szalowanie powinno by  skonstruowane w sposób
umo liwiaj cy atwy jego monta  i demonta . Przed wype nieniem mas  betonow  szalowanie powinno by  sprawdzo-
ne, aby wyklucza o wyciek zaprawy z masy betonowej, mo liwo  zniekszta ce  lub odchyle  w betonowej konstruk-
cji.

2.2.2. Beton

Klasa betonu powinna by  zgodna z dokumentacj  projektow  lub wskazaniami Inspektora nadzoru, lecz nie ni sza ni
klasa B 30. Beton powinien odpowiada  wymaganiom podanym w tablicy 1, wed ug PN-88/B-06250 [3].

Tablica 1. Wymagania dla betonu klasy B 30 wg [3]



Przebudowa drogi gminnej Ne 107318 O w miejscowo ci Trzebina gmina Lubrza

Edkom Edward Król ul. Ptasia 6, 45-139 Opole, tel. 501 325976184

Lp. ciwo Warto

1 Wytrzyma  gwarantowana betonu na ciskanie, MPa 30

2 Nasi kliwo  betonu, % 5

3 Odporno  betonu na dzia anie mrozu, stopie  mrozoodporno ci F 50

Sk adnikami betonu s : cement, kruszywo, woda i domieszki.
Cement stosowany do betonu powinien by  cementem portlandzkim marki 35, odpowiadaj cy wymaganiom PN-88/B-
30000 [6]. Cement powinien by  dostarczany w opakowaniach spe niaj cych wymagania BN-88/6731-08 [22] i sk a-
dowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpowiada  wymaganiom PN-86/B-06712 [4].
Woda powinna by  odmiany „1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [8].
Domieszki chemiczne do betonu powinny by  stosowane, je li przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wska-
zania Inspektora nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotycz cych rodzaju domieszek, ich dobór powinien
by  dokonany zgodnie z zaleceniami PN-88/B-06250 [3]. Domieszki powinny odpowiada  PN-85/B-23010 [5].

2.3. Materia y stosowane przy uk adaniu kabli

2.3.1. Piasek

Piasek stosowany przy uk adaniu kabli powinien by  co najmniej gatunku „3”, odpowiadaj cego wymaganiom BN-
87/6774-04 [24].

2.3.2. Folia

Folia s ca do os ony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by  foli  kalandrowan  z uplastycznione-
go PCW o grubo ci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadaj  wymaganiom BN-68/6353-03 [21].

2.4. Elementy gotowe

2.4.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod maszty i szafy o wietleniowe zaleca si  stosowanie fundamentów prefabrykowanych wed ug ustale  dokumentacji
projektowej. Ogólne wymagania dotycz ce fundamentów konstrukcji okre lone s  w PN-80/B-03322 [1].
W zale no ci od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, nale y wykona  zabezpieczenie
antykorozyjne wed ug ST, zgodnie z „Instrukcj  zabezpiecze  przed korozj  konstrukcji betonowych” [35].
Sk adowanie prefabrykatów powinno odbywa  si  na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym pod u, na prze-

adkach z drewna sosnowego.

2.4.2. Rury betonowe

Rury betonowe powinny odpowiada  wymaganiom okre lonym przez BN-75/8971-06 [28]. Dla wykonania ustojów
pod s upy o wietleniowe zaleca si  stosowanie rur typu RA 600 z betonu klasy B 10.
Sk adowanie rur betonowych powinno odbywa  si  na terenie utwardzonym z mo liwo ci  odprowadzenia wód opa-
dowych w pozycji wbudowania.

2.4.3. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by  wykonane z materia ów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzyma ych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dzia anie uku elektrycznego.
Rury u ywane do wykonania przepustów powinny by  dostatecznie wytrzyma e na dzia aj ce na nie obci enia. Wn -
trza cianek powinny by  g adkie lub powleczone warstw  wyg adzaj  ich powierzchnie dla u atwienia przesuwania
si  kabli.
Zaleca si  stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o rednicy wewn trznej nie mniejszej ni
90 mm. Rury powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].
Rury na przepusty kablowe nale y przechowywa  na utwardzonym placu, w nienas onecznionych miejscach zabezpie-
czonych przed ich uszkodzeniem.

2.4.4. Kable

Kable u ywane do o wietlenia dróg powinny spe nia  wymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca si  stosowanie kabli o
napi ciu znamionowym  0,6/1 kV, cztero- lub pi cio owych o ach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekrój

 powinien by  dobrany w zale no ci od dopuszczalnego spadku napi cia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla
przez pr dy robocze i zwarciowe oraz skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej w przypadku zerowania ochronnego.
Nie zaleca si  stosowania kabli o przekroju wi kszym ni  50 mm2.

bny z kablami nale y przechowywa  w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycz-
nymi i bezpo rednim dzia aniem promieni s onecznych.

2.4.5. ród a wiat a i oprawy
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Je eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nale y dla o wietlenia drogowego stosowa ród a wiat a i
oprawy spe niaj ce wymagania PN-83/E-06305 [15].
Ze wzgl du na wysok  skuteczno wietln , trwa  i sta  strumienia wietlnego w czasie oraz oddawanie barw,
zaleca si  stosowanie wysokopr nych lamp sodowych, rt ciowych lub rt ciowych z halogenkami.
Oprawy powinny charakteryzowa  si  szerokim ograniczonym rozsy em wiat a. Ze wzgl dów eksploatacyjnych sto-
sowa  nale y oprawy o konstrukcji zamkni tej, stopniu zabezpieczenia przed wp ywami zewn trznymi komory lampo-
wej IP 54 i klas  ochronno ci I.
Elementy oprawy, takie jak uk ad optyczny i korpus, powinny by  wykonane z materia ów nierdzewnych.
Oprawy powinny by  przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie ni szej ni  -5oC i wilgotno ci wzgl dnej
powietrza nie przekraczaj cej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/O-79100 [19].

2.4.6. upy i maszty o wietleniowe

upy i maszty o wietleniowe powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  dla konkretnego obiektu.
Dla o wietlenia dróg, poza szczególnymi przypadkami, nale y stosowa  typowe s upy o wietleniowe betonowe i stalo-
we umo liwiaj ce zawieszenie opraw na wysoko ci 10  i 12 m oraz maszty o wysoko ci zawieszenia opraw 16 i 18 m.

upy i maszty powinny przenie  obci enia wynikaj ce z zawieszenia opraw i wysi gników oraz parcia wiatru dla II i
III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12].
Ka dy s up powinien posiada  w swej górnej cz ci odpowiedniej rednicy rur  stalow  dla zamocowania wysi gnika
rurowego i os ony sto kowej.
W dolnej cz ci s upy i maszty powinny posiada  jedn  lub dwie wn ki zamykane drzwiczkami.
Wn ka lub wn ki powinny by  przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posia-
daj cej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilo ci zale nej od ilo ci zainstalowanych opraw) i cztery lub pi  zacisków
do pod czenia dwóch  kabla o przekroju do 50 mm2.
Stalowe s upy i maszty winny by  wykonane ze stali profilowej St 3 SX i stali rurowej R 35. Ich powierzchnie we-
wn trzne powinny by  oczyszczone i powleczone warstw  ochronn  z bitizolu o grubo ci min. 120 µm. Strona ze-
wn trzna po oczyszczeniu  II stopnia powinna by  malowana trzema warstwami farb; antykorozyjn , podk adow  i
nawierzchniow . Farba nawierzchniowa powinna by  koloru szarego (mieszanina kolorów 51 i 81 w stosunku 1:1).
Elementy powinny by  proste w granicach dopuszczalnych odchy ek podanych w dokumentacji projektowej i PN-90/B-
03200 [7]. Spoiny nie mog  wykazywa  p kni , a otwory na elementy cz ce nie powinny mie  podniesionych kra-

dzi.
Sk adowanie s upów i masztów o wietleniowych na placu budowy, powinno by  na wyrównanym pod u w pozycji
poziomej, z zastosowaniem przek adek z drewna mi kkiego.

2.4.7. Wysi gniki

Wysi gniki powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  lub SST. Je eli dokumentacja projektowa nie
przewiduje inaczej, to nale y wysi gniki wykonywa  z rur stalowych bez szwu o znaku R 35 i rednicy zewn trznej od
60,3 do 76,1 mm. Grubo cianki rury nie powinna przekracza  8 mm.
Ramiona lub rami  wysi gnika powinno by  nachylone pod k tem 5 stopni od poziomu, a ich wysi g powinien by
zawarty od 1,0 m do 4,0 m. Wysi gniki powinny by  dostosowane do opraw i s upów o wietleniowych u ywanych do

wietlenia dróg.
Wysi gniki powinny by  zabezpieczone antykorozyjnie pow okami malarskimi z zewn trz i asfaltowymi wewn trz rur,
tak jak s upy i maszty o wietleniowe.
Sk adowanie wysi gników na placu budowy powinno by  w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodze-
niem.

2.4.8. Kapturek os onowy

Kapturek os onowy nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  projektow  dla konkretnego wysi gnika i s upa o wietle-
niowego.

2.4.9. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczk  bezpiecznikowo-zaciskow  nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  projektow  lub ST.
Tabliczka powinna posiada  odpowiedni  ilo  podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lub pi  zacisków przysto-
sowanych do pod czenia dwóch  kabla o przekroju do 50 mm2.

2.4.10. Szafa o wietleniowa

Szafa o wietleniowa powinna by  zgodna z dokumentacj  projektow  i odpowiada  wymaganiom PN-91/E-05160/01
[14], jako konstrukcja wolnostoj ca na fundamencie betonowym prefabrykowanym o stopniu ochrony IP 33. Szafa
powinna by  przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonana na napi cie znamionowe
380/220 V, 50 Hz.
Szafa o wietleniowa powinna sk ada  si  z cz onów:

zasilaj cego dostosowanego do pod czenia kabla o przekroju  do 120 mm2, sk adaj cego si  z podstaw bez-
piecznikowych 200 A lub cznika r cznego 200 A,



Przebudowa drogi gminnej Ne 107318 O w miejscowo ci Trzebina gmina Lubrza

Edkom Edward Król ul. Ptasia 6, 45-139 Opole, tel. 501 325976186

odbiorczego sk adaj cego si  z min. 6 pól odp ywowych, wyposa onego w gniazda bezpiecznikowe BiGs 63 A i
styczniki 200 A, które bezpo rednio w czaj  i wy czaj  o wietlenie. Do pod czenia kabli odbiorczych, cz on
powinien posiada  uniwersalne zaciski rubowe umo liwiaj ce przykr cenie  o przekroju do 70 mm2 bez

ywania ko cówek kablowych,
pomiarowego, s cego do pomiaru energii elektrycznej,
sterowniczego realizuj cego lokalne wymagania zawarte w dokumentacji projektowej lub SST.

Ponadto szafa o wietleniowa powinna umo liwia  wy czanie cz ci o wietlenia oraz prac  w pier cieniu sterowni-
czym ze sterowaniem zdalnym i miejscowym.
Sk adowanie szafy o wietleniowej powinno odbywa  si  w zamkni tym, suchym pomieszczeniu, zabezpieczonym
przed dostawaniem si  kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.4.11. wir na podsypk

wir na podsypk  pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by  klasy co najmniej III i odpowiada  wymaga-
niom BN-66/6774-01 [23].

2.4.12. Kit uszczelniaj cy

Do uszczelniania po czenia s upa z wysi gnikiem i kapturkiem os onowym mo na stosowa  wszelkie rodzaje kitów
spe niaj ce wymagania BN-80/6112-28 [20].

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania o wietlenia drogowego

Wykonawca przyst puj cy do wykonania o wietlenia drogowego winien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast -
puj cych maszyn i sprz tu gwarantuj cych w ciw  jako  robót:

urawia samochodowego,
samochodu specjalnego linowego z platform  i balkonem,
wiertnicy na podwoziu samochodowym ze widrem  70 cm,
spawarki transformatorowej do 500 A,
zag szczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

cznego zestawu widrów do wiercenia poziomego otworów do  15 cm,
urz dzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniej cymi drogami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia ów i elementów o wietleniowych

Wykonawca przyst puj cy do wykonania o wietlenia winien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cych
rodków transportu:

samochodu skrzyniowego,
przyczepy d ycowej,
samochodu specjalnego linowego z platform  i balkonem,
samochodu dostawczego,
przyczepy do przewo enia kabli.

Na rodkach transportu przewo one materia y i elementy powinny by  zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uk adane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórc  dla poszczególnych elementów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowi zek sprawdzenia zgodno ci rz dnych terenu
z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych.
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna by  dobrana w zale no ci od g boko ci wykopu, ukszta towania tere-
nu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si  wykonywanie wykopów w skoprzestrzennych

cznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada  wymaganiom BN-83/8836-02 [25].
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Wykopy pod s upy o wietleniowe zaleca si  wykonywa  mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu sa-
mochodowym.
W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by  bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i  zgodnie z PN-
68/B-06050 [2].
Wykop rowka pod kabel powinien by  zgodny z dokumentacj  projektow , ST lub wskazaniami Inspektora nadzoru.
Wydobyty grunt powinien by  sk adowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by  wykonane w sposób
zapewniaj cy ich stateczno .
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wod  z opadów atmosferycznych, nale y powierzchni  terenu wyprofi-
lowa  ze spadkiem umo liwiaj cym atwy odp yw wody poza teren przylegaj cy do wykopu.
Zasypanie fundamentu lub kabla nale y dokona  gruntem z wykopu, bez zanieczyszcze  (np. darniny, korzeni, odpad-
ków). Zasypanie nale y wykona  warstwami grubo ci od 15 do 20 cm i zag szcza  ubijakami r cznymi lub zag sz-
czark  wibracyjn . Wska nik zag szczenia gruntu powinien wynosi  0,95 wed ug BN-77/8931-12 [26]. Zag szczenie
nale y wykonywa  w taki sposób aby nie spowodowa  uszkodze  fundamentu lub kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostaj cy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nale y rozplantowa  w pobli u lub od-
wie  na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora nadzoru.

5.3. Wykonanie ustojów pod s upy o wietleniowe

Je eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nale y stosowa  proste do wykonania ustoje z u yciem rur
betonowych  60 cm d ugo ci 1,0 m, z betonu B 10 i piasku.
Konstrukcja ustoju powinna uwzgl dnia  rodzaj gruntu, typ wysi gnika i oprawy oraz powinna wytrzyma  parcie wia-
tru dla II i III strefy wiatrowej. Górna cz  konstrukcji ustoju powinna znajdowa  si  10 cm pod powierzchni  gruntu.

5.4. Monta  fundamentów prefabrykowanych

Monta  fundamentów nale y wykona  zgodnie z wytycznymi monta u dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi
w dokumentacji projektowej.
Fundament powinien by  ustawiany przy pomocy d wigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, spe niaj cego wymagania
PN-88/B-06250 [3] lub zag szczonego wiru spe niaj cego wymagania BN-66/6774-01 [23].
Przed jego zasypaniem nale y sprawdzi  rz dne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego cianek i poziom
górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest p yta mocuj ca.
Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy  1:1500, z dopuszczaln
tolerancj  rz dnej posadowienia  ± 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by  wykonane z dok adno ci  ± 10
cm.

5.5. Monta  masztów

Przed przyst pieniem do monta u masztu nale y sprawdzi  stan powierzchni stykowych elementów czeniowych,
oczyszczaj c je z brudu, lodu itp. oraz stan pow oki antykorozyjnej, któr  w przypadku uszkodzenia podczas transportu,
nale y uzupe ni .
Maszt ustawia  nale y przy pomocy d wigu. Podczas podnoszenia masztu nale y zwróci  uwag , aby nie spowodowa
odkszta cenia elementów lub ich zniszczenia.
Przed zdj ciem z haka, ustawiany maszt powinien by  zabezpieczony przed upadkiem.
Nakr tki rub mocuj cych maszt powinny by  dokr cane dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed odkr ceniem.
Odchy ka osi masztu od pionu nie mo e by  wi ksza od 0,001 wysoko ci masztu.
Po wykonaniu robót monta owych nale y sprawdzi  stan powierzchni malowanych i w przypadku miejscowych ubyt-
ków, uzupe ni  pow ok  maluj c zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Nie nale y malowa
przy temperaturze otoczenia ni szej ni  5oC i wilgotno ci wzgl dnej powietrza przekraczaj cej 80%.

5.6. Monta  s upów

upy nale y ustawia  d wigiem w uprzednio przygotowane i cz ciowo wykonane ustoje. Spód s upa powinien opie-
ra  si  na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 [3] grubo ci min. 10 cm lub na p ycie chodnikowej o wy-
miarach 50 x 50 x 7 cm.

boko  posadowienia s upa oraz typ fundamentu nale y wykona  wed ug dokumentacji projektowej.
Odchy ka osi s upa od pionu, po jego ustawieniu, nie mo e by  wi ksza ni  0,001 wysoko ci s upa.

up nale y ustawia  tak, aby jego wn ka znajdowa a si  od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej
ni  nadje aj ce pojazdy oraz nie powinna by  po ona ni ej ni  20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.7. Monta  wysi gników

Wysi gniki nale y montowa  na s upach stoj cych przy pomocy d wigu i samochodu z balkonem.
Cz  pionow  wysi gnika nale y wsun  do oporu w rur  znajduj  si  w górnej cz ci s upa o wietleniowego i po
ustawieniu go w pionie nale y unieruchomi  go rubami, znajduj cymi si  w nagwintowanych otworach.
Zaleca si  ustawianie pionu wysi gnika przy obci eniu go opraw  lub ci arem równym ci arowi oprawy.
Po czenia wysi gnika ze s upem nale y chroni  kapturkiem os onowym. Szczeliny pomi dzy kapturkiem os onowym,
wysi gnikiem i rur  wierzcho kow  s upa, nale y wype ni  kitem miniowym.
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Wysi gniki powinny by  ustawione pod k tem 90 stopni z dok adno ci  2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w
przypadku, gdy jezdnia jest w uku.
Nale y d , aby cz ci uko ne wysi gników znajdowa y si  w jednej p aszczy nie równoleg ej do powierzchni

wietlanej jezdni.

5.8. Monta  opraw

Monta  opraw na wysi gnikach nale y wykonywa  przy pomocy samochodu z balkonem.
Ka  opraw  przed zamontowaniem nale y pod czy  do sieci i sprawdzi  jej dzia anie (sprawdzenie za wiecenia si
lampy).
Oprawy nale y montowa  po uprzednim wci gni ciu przewodów zasilaj cych do s upów i wysi gników.
Nale y stosowa  przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z ami miedzianymi o przekroju y nie mniejszym
ni  1 mm2.
Ilo  przewodów zale na jest od ilo ci opraw.
Od tabliczki bezpiecznikowej do ka dej oprawy nale y prowadzi  po dwa przewody. Oprawy nale y mocowa  na wy-
si gnikach i g owicach masztów w sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów
zasilaj cych i ustawieniu ich w po enie pracy.
Oprawy powinny by   mocowane w sposób trwa y,  aby nie  zmienia y  swego po enia  pod wp ywem warunków at-
mosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej.

5.9. Uk adanie kabli

Kable nale y uk ada  w trasach wytyczonych przez fachowe s by geodezyjne. Uk adanie kabli powinno by  zgodne z
norm  PN-76/E-05125 [13].
Kable powinny by  uk adane w sposób wykluczaj cy ich uszkodzenie przez zginanie, skr canie, rozci ganie itp.
Temperatura otoczenia przy uk adaniu kabli nie powinna by  mniejsza ni  0oC.
Kabel mo na zgina  jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promie  gi cia powinien by  mo liwie du y,
jednak nie mniejszy ni  10-krotna zewn trzna jego rednica.
Bezpo rednio w gruncie kable nale y uk ada  na g boko ci 0,7 m z dok adno ci  5 cm na warstwie piasku o grubo-
ci 10 cm z przykryciem równie  10 cm warstw  piasku, a nast pnie warstw  gruntu rodzimego o grubo ci co najmniej

15 cm.
Jako ochron  przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzd  ca ej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nale y uk ada
foli  koloru niebieskiego szeroko ci 20 cm.
Przy skrzy owaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nale y uk ada  w przepustach kablowych.
Przepusty powinny by  zabezpieczone przed przedostawaniem si  do ich wn trza wody i przed ich zamuleniem.
W miejscach skrzy owa  kabli z istniej cymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si  wykonywanie przepustów
kablowych metod  wiercenia poziomego, przewiduj c po jednym przepu cie rezerwowym na ka dym skrzy owaniu.
Kabel u ony w ziemi na ca ej swej d ugo ci powinien posiada  oznaczniki identyfikacyjne.
Na mostach i wiaduktach kable nale y uk ada  w sposób zapewniaj cy:

nienaruszalno  konstrukcji i nieos abienie wytrzyma ci mechanicznej mostu lub wiaduktu,
atwo  uk adania, monta u, kontroli, napraw i ochron  kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie

prac zwi zanych z napraw  i konserwacj  konstrukcji.
Zaleca si  przy latarniach, szafie o wietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie  2-metrowych zapasów eks-
ploatacyjnych kabla.
Po wykonaniu linii kablowej nale y pomierzy  rezystancj  izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem o na-
pi ciu nie mniejszym ni  2,5 kV, przy czym rezystancja nie mo e by  mniejsza ni  20 Momów/m.
Zbli enia i odleg ci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odleg ci kabla sygnalizacyjnego od innych urz dze  podziemnych

Lp. Rodzaj urz dzenia podziemnego
Najmniejsza dopuszczalna odleg  w cm

pionowa przy skrzy o-
waniu

pozioma przy zbli e-
niu

1 Kable elektroenergetyczne na napi cie znamionowe sieci do 1
kV 25 10

2 Kable elektroenergetyczne na napi cie znamionowe sieci
wy sze ni  1 kV 50 10

3 Kable telekomunikacyjne 50 50

4 Ruroci gi wodoci gowe, ciekowe, cieplne, gazowe z gazami
niepalnymi 50 *) 50



Przebudowa drogi gminnej Ne 107318 O w miejscowo ci Trzebina gmina Lubrza

Edkom Edward Król ul. Ptasia 6, 45-139 Opole, tel. 501 325976 189

5 Ruroci gi z cieczami palnymi 50 *) 100

6 Ruroci gi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]

7 Cz ci podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora, od-
ci ka) - 80

8 ciany budynków i inne budowle, np. tunele, kana y - 50

*) Nale y zastosowa  przepust kablowy.

5.10. Monta  szafy o wietleniowej

Monta  szafy o wietleniowej nale y wykona  wed ug instrukcji monta u dostarczonej przez producenta szafy i funda-
mentu.
Instrukcja powinna zawiera  wskazówki dotycz ce monta u i kolejno ci wykonywanych robót, a mianowicie:

wykopów pod fundament,
monta  fundamentu,
ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie,
wykonanie instalacji ochrony przeciwpora eniowej,
pod czenie do szafy kabli o wietleniowych i sterowniczych,
zasypanie wykopu i roboty wyko czeniowe.

5.11. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwpora eniowej

System dodatkowej ochrony przeciwpora eniowej dla instalacji o wietleniowej, do czasu ukazania si  nowych przepi-
sów, mo e by  stosowany jako zerowanie lub uziemienie ochronne.
Jest to uzale nione od istniej cego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilaj cej szaf  o wietleniow , oraz od
warunków technicznych przy czenia wydanych przez zak ad energetyczny.

5.11.1. Zerowanie

Zerowanie polega na po czeniu cz ci przewodz cych dost pnych z uziemionym przewodem ochronnym PE lub
ochronno-neutralnym PEN i powoduj cym w warunkach zak óceniowych od czenie zasilania.
Dodatkowo przy szafie o wietleniowej, na ko cu linii o wietleniowej i na ko cu ka dego odga zienia o d ugo ci wi k-
szej ni  200 m,  nale y wykona  uziomy, których rezystancja nie mo e przekracza  5 omów.
Zaleca si  wykonywanie uziomu pr towego z u yciem pr tów stalowych  20 mm, nie krótszych ni  2,5 m, po czo-
nych bednark  ocynkowan  25 x 4 mm.
Uziom z zaciskami zerowymi znajduj cymi si  w szafie o wietleniowej i latarniach, nale y czy  przewodami uzio-
mowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

5.11.2. Uziemienie

Uziemienie polega na po czeniu cz ci przewodz cych dost pnych z uziomami w sposób powoduj cy samoczynne
od czenie zasilania, w warunkach zak óceniowych
Zaleca si  wykonywanie uziomu ta mowego, uk adaj c w jednym rowie z kablem o wietleniowym, bednark  ocynko-
wan  25 x 4 mm, która nast pnie powinna by  wprowadzona do wn k latar , masztów i szafy o wietleniowej i po -
czona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te mog  spe nia  równie  rol  zacisków probierczych.
Ewentualne czenie odcinków bednarki nale y wykonywa  przez spawanie.
Bednarka w ziemi nie powinna by  uk adana p ycej ni  0,6 m i powinna by  zasypana gruntem bez kamieni, wiru i
gruzu.
Od zacisków ochronnych do elementów przewodz cych dost pnych, nale y uk ada  przewody miedziane o przekroju
nie mniejszym ni  2,5 mm2.
Przewody te powinny by  chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie cian wykopu powinno by  zgodne z dokumentacj  projektow  i ST.
Po zasypaniu fundamentów, ustojów lub kabli nale y sprawdzi  wska nik zag szczenia gruntu wg p. 5.2 oraz spraw-
dzi  sposób usuni cia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty i ustoje

Program bada  powinien obejmowa  sprawdzenie kszta tu i wymiarów, wygl du zewn trznego oraz wytrzyma ci.
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Parametry te powinny by  zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-
80/B-03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nale y sprawdzi  dok adno  ustawienia w planie i rz dne posadowienia.

6.4. Latarnie i maszty o wietleniowe

Elementy latar  i masztów powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  i BN-79/9068-01 [30].
Latarnie i maszty o wietleniowe, po ich monta u, podlegaj  sprawdzeniu pod wzgl dem:

dok adno ci ustawienia pionowego s upów,
prawid owo ci ustawienia wysi gnika i opraw wzgl dem osi o wietlanej jezdni,
jako ci po cze  kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
jako ci po cze rubowych s upów, masztów, wysi gników i opraw,
stanu antykorozyjnej pow oki ochronnej wszystkich elementów.

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zako czeniu robót kablowych nale y przeprowadzi  nast puj ce pomiary:
boko ci zakopania kabla,

grubo ci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
odleg ci folii ochronnej od kabla,
rezystancji izolacji i ci ci  kabla.

Pomiary nale y wykonywa  co 10 m budowanej linii kablowej, za wyj tkiem pomiarów rezystancji i ci ci  ka-
bla, które nale y wykonywa  dla ka dego odcinka kabla.
Ponadto nale y sprawdzi  wska nik zag szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.6. Szafa o wietleniowa

Przed zamontowaniem nale y sprawdzi , czy szafa o wietleniowa lub jej cz ci odpowiadaj  tym wymaganiom doku-
mentacji projektowej, których spe nienie mo e by  stwierdzone bez u ycia narz dzi i bez demonta u podzespo ów.
Sprawdzeniem nale y obj  jako  wykonania i wyko czenia, a zw aszcza:

stan pokry  antykorozyjnych,
ci  przewodów ochronnych i ich pod czenie do wszystkich metalowych elementów mog cych znale  si
pod napi ciem,
jako  wykonania po cze  w obwodach g ównych i pomocniczych,
jako  konstrukcji.

Po zamontowaniu szafy na fundamencie nale y sprawdzi :
jako  po cze rubowych pomi dzy fundamentem a konstrukcj  szafy,
stan pow ok antykorozyjnych,
jako  po cze  kabli zasilaj cych odp ywowych i sterowniczych,
zgodno  schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by  zamieszczony na widocznym miej-
scu wewn trz szafy.

6.7. Instalacja przeciwpora eniowa

Podczas wykonywania uziomów ta mowych nale y wykona  pomiar g boko ci u enia bednarki oraz sprawdzi  stan
po cze  spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi  wska nik zag szczenia i rozplantowanie gruntu.
Pomiary g boko ci u enia bednarki nale y wykonywa  co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by  zakopana

ycej ni  60 cm.
Wska nik zag szczenia gruntu powinien by  zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.
Po wykonaniu uziomów ochronnych nale y wykona  pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mog  by  gorsze
od warto ci podanych w dokumentacji projektowej lub SST.
Po wykonaniu instalacji o wietleniowej nale y pomierzy  (przy zerowaniu) impedancje p tli zwarciowych dla stwier-
dzenia skuteczno ci zerowania.
Wszystkie wyniki pomiarów nale y zamie ci  w protokóle pomiarowym ochrony przeciwpora eniowej.

6.8. Pomiar nat enia o wietlenia

Pomiary nale y wykonywa  po up ywie co najmniej 0,5 godz. od w czenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny
by  wy wiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nale y wykonywa  przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od
pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mog cych zniekszta ci  przebieg pomiaru. Pomiarów nie nale y
przeprowadza  podczas nocy ksi ycowych oraz w z ych warunkach atmosferycznych (mg a, nie yca, unosz cy si
kurz itp.). Do pomiarów nale y u ywa  przyrz dów pomiarowych o zakresach zapewniaj cych przy ka dym pomiarze
odchylenia nie mniejsze od 30% ca ej skali na danym zakresie.
Pomiary nat enia o wietlania nale y wykonywa  za pomoc  luksomierza wyposa onego w urz dzenie do korekcji

towej, a element wiat oczu y powinien posiada  urz dzenie umo liwiaj ce dok adne poziomowanie podczas pomia-
ru.
Pomiary nale y przeprowadza  dla punktów jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 [10].
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6.9. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi elementami robót

Wszystkie materia y nie spe niaj ce wymaga  ustalonych w odpowiednich punktach ST zostan  przez Inspektora nad-
zoru odrzucone.
Wszystkie elementy robót, które wykazuj  odst pstwa od postanowie  ST zostan  rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, masztów i szaf o wietleniowych jest sztuka.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w  ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
wykopy pod fundamenty i kable,
wykonanie fundamentów i ustojów,

enie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
wykonanie uziomów ta mowych.

8.3. Dokumenty do odbioru ko cowego robót

Do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa , oprócz dokumentów wymienionych w punkcie 8.5
ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”:

geodezyjn  dokumentacj  powykonawcz ,
protokó y z dokonanych pomiarów skuteczno ci zerowania zastosowanej ochrony przeciwpora eniowej.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztów lub szaf o wietleniowych  obejmuje odpowiednio:
wyznaczenie robót w terenie,
dostarczenie materia ów,
wykopy pod fundamenty lub kable,
wykonanie fundamentów lub ustojów,
zasypanie fundamentów, ustojów i kabli, zag szczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru
gruntu,
monta  masztów, s upów, wysi gników, opraw, szafy o wietleniowej i instalacji przeciwpora eniowej,
uk adanie kabli z podsypk  i zasypk  piaskow  oraz z foli  ochronn ,
pod czenie zasilania,
sprawdzenie dzia ania o wietlenia z pomiarem nat enia o wietlenia,
sporz dzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
konserwacja urz dze  do chwili przekazania o wietlenia Zamawiaj cemu.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania bada  przy odbiorze
3. PN-88/B-06250 Beton zwyk y
4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
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5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre lenia
6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki
7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
8. PN-88/B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10. PN-76/E-02032 wietlenie dróg publicznych
11. PN-55/E-05021 Urz dzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obci alno ci przewodów i kabli
12. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
13. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
14. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Wymagania dotycz ce zestawów badanych w

pe nym i niepe nym zakresie bada  typu
15. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o wietleniowe. Typowe wymagania i badania
16. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o wietleniowe zewn trzne
17. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i pow oce polwinitowej na napi cie

znamionowe nie przekraczaj ce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napi cie znamio-
nowe 0,6/1 kV

18. PN-91/M-34501 Gazoci gi i instalacje gazownicze. Skrzy owania gazoci gów z przeszkodami terenowymi.
Wymagania

19. PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporno  na nara anie mechaniczne. Wymagania i badania
20. BN-80/6112-28 Kit miniowy
21. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego
22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
23. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i pospó ka
24. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
25. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
26. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu
27. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
28. BN-83/8971-06 Rury bezci nieniowe. Kielichowe rury betonowe i elbetowe WIPRO
29. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania.
30. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych o wietleniowych  i

energetycznych linii napowietrznych

10.2. Inne dokumenty

31. Przepisy budowy urz dze  elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.
32. Rozporz dzenie Ministra Budownictwa i Przemys u Materia ów Budowlanych w sprawie bezpiecze stwa i higieny

pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta owych i rozbiórkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)
33. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych - Cz  V. Instalacje elektryczne, 1973 r.
34. Rozporz dzenie Ministra Przemys u  z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-

wiada  urz dzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpora eniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)
35. Instrukcja zabezpiecze  przed korozj  konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.
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D – 08.00.00. ELEMENTY DRÓG KOD CPV 45233000 -0

D – 08.01.01b  USTAWIENIE KRAW NIKÓW BETONOWYCH KOD CPV 45233100 -0

1. WST P

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych
zwi zanych z przebudow  drogi gminnej nr 107318 O w m. Trzebina Gmina Lubrza

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem i odbiorem
ustawienia kraw ników betonowych typu ulicznego i typu drogowego (wtopionych) na awach betonowych, wiro-
wych, t uczniowych.

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Kraw nik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajduj cych si  na tym
samym poziomie lub na ró nych poziomach stosowany: a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej
lub wizualnej, b) jako kana y odp ywowe, oddzielnie lub w po czeniu z innymi kraw nikami, c) jako oddzielenie
pomi dzy powierzchniami poddanymi ró nym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny – wymiar kraw nika okre lony w celu jego wykonania, któremu powinien odpowiada  wy-
miar rzeczywisty w okre lonych granicach dopuszczalnych odchy ek.

1.4.3. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w  ST D - 00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.

2.2. Materia y do wykonania robót

2.2.1. Zgodno  materia ów z dokumentacj  projektow

Materia y do wykonania robót powinny by  zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.

2.2.2. Stosowane materia y

Przy ustawianiu kraw ników na awach mo na stosowa  nast puj ce materia y:
– kraw niki betonowe,
– piasek na podsypk  i do zapraw,
– cement do podsypki i do zapraw,
– wod ,
– materia y do wykonania awy.

2.2.3. Kraw niki betonowe

2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec kraw ników

Kraw niki betonowe mog  mie  nast puj ce cechy charakterystyczne:
– kraw nik mo e by  produkowany:

a. z jednego rodzaju betonu,
b. z ró nych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie cieralnej (która na ca ej po-

wierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie  minimaln  grubo  4 mm),
– sko ne kraw dzie kraw nika powy ej 2 mm powinny by  okre lone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi

przez producenta,
– kraw nik mo e mie  profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzgl dnia si  przy okre laniu wymiarów

nominalnych kraw nika); zalecana d ugo  prostego odcinka kraw nika wraz ze z czem wynosi 1000 mm,
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– powierzchnia kraw nika mo e by  obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce chemicznej,
– aszczyzny czo owe kraw ników mog  by  proste lub ukszta towane w sposób u atwiaj cy uk adanie lub ryglo-

wanie (przyk ady w za . 1),
– kraw niki ukowe mog  by  wykonane jako wypuk e lub wkl e (przyk ady w za . 2),
– rozró nia si  dwa typy kraw ników (przyk ady w za . 3):

a. uliczne, do oddzielenia powierzchni znajduj cych si  na ró nych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b. drogowe, do oddzielenia powierzchni znajduj cych si  na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraw ników Wymagania techniczne stawiane kraw nikom betonowym okre la
PN-EN 1340 [5] w sposób przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraw nika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w warunkach kon-
taktu z sol  odladzaj  w warunkach mrozu

Lp. Cecha Wymagania
1 Kszta t i wymiary

1.1 Warto ci dopuszczalnych
odchy ek od wymiarów nomi-
nalnych, z dok adno ci  do
milimetra

ugo : ± 1%,  4 mm i  10 mm
Inne wymiary z wyj tkiem promienia:
- dla powierzchni: ± 3%,  3 mm,  5 mm,
- dla innych cz ci: ± 5%,  3 mm,   10 mm

1.2 Dopuszczalne odchy ki od
asko ci i prostoliniowo ci,

dla d ugo ci pomiarowej
300 mm
400 mm
500 mm
800 mm

± 1,5 mm
± 2,0 mm
± 2,5 mm
± 4,0 mm

2 ciwo ci fizyczne i me-
chaniczne

2.1 Odporno  na zamra anie/
rozmra anie z udzia em soli
odladzaj cych

Ubytek masy po badaniu: warto rednia  1,0 kg/m2, przy czym ka dy poje-
dynczy wynik < 1,5 kg/m2

2.2 Wytrzyma  na zginanie
(Klasa wytrzyma ci ustalona
w dokumentacji projektowej
lub przez Inspektora nadzoru)

Klasa
wytrz.
1
2
3

Charakterystyczna
wytrzyma , MPa

3,5
5,0
6,0

Ka dy pojedynczy
wynik, MPa

> 2,8
> 4,0
> 4,8

2.3 Trwa  ze wzgl du na wy-
trzyma

Kraw niki maj  zadawalaj   trwa  (wytrzyma ) je li spe nione s
wymagania pktu 2.2 oraz poddawane s  normalnej konserwacji

2.4 Odporno  na cieranie Odporno  przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporno ci ustalona w
dokumentacji projektowej lub
przez Inspektora nadzoru)

Klasa
od-
por-
no ci

szerokiej ciernej,
wg za . G normy
– badanie podsta-

wowe

Böhmego,
wg za . H normy – badanie alternatywne

1
3
4

Nie okre la si
 23 mm
 20 mm

Nie okre la si
 20000 mm3/5000 mm2

 18000 mm3/5000 mm2

2.5 Odporno  na po lizg/
po lizgni cie

a. je li górna powierzchnia kraw nika nie by a szlifowana i/lub polerowana –
zadawalaj ca odporno ,

b. je li wyj tkowo wymaga si  podania warto ci odporno ci na po-
lizg/po lizgni cie – nale y zadeklarowa  minimaln  jej warto  pomierzo-

 wg za . I normy (wahad owym przyrz dem do badania tarcia),
c. trwa  odporno ci na po lizg/po lizgni cie w normalnych warunkach

ytkowania kraw nika jest zada-walaj ca przez ca y okres u ytkowania,
pod warunkiem w ciwego utrzymywania i gdy na znacznej cz ci nie zo-
sta o ods oni te kruszywo podlegaj ce intensywnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne
3.1 Wygl d a. powierzchnia kraw nika nie powinna mie  rys i odprysków,

b. nie dopuszcza si  rozwarstwie  w kraw nikach dwuwarstwowych
c. ewentualne wykwity nie s  uwa ane za istotne

3.2 Tekstura a. kraw niki z powierzchni  o specjalnej teksturze – producent powinien
okre li  rodzaj tekstury,

b. tekstura powinna by  porównana z próbkami dostarczonymi przez produ-
centa, zatwierdzonymi przez odbiorc ,
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c. ró nice w jednolito ci tekstury, spowodowane nieuniknionymi zmianami
we w ciwo ci surowców i warunków twardnienia, nie s  uwa ane za
istotne

3.3 Zabarwienie a. barwiona mo e by  warstwa cieralna lub ca y element,
b. zabarwienie powinno by  porównane z próbkami dostarczonymi przez

producenta, zatwierdzonymi przez odbiorc ,
c. ró nice w jednolito ci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmiana-

mi w ciwo ci surowców lub warunków dojrzewania betonu, nie s  uwa-
ane za istotne

W przypadku zastosowa  kraw ników betonowych na powierzchniach innych ni  przewidziano w tablicy 1 (np. przy
nawierzchniach wewn trznych, nie nara onych na kontakt z sol  odladzaj ), wymagania wobec kraw ników nale y
odpowiednio dostosowa  do ustale  PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Sk adowanie kraw ników

Kraw niki betonowe mog  by  przechowywane na sk adowiskach otwartych, posegregowane wed ug typów, rodza-
jów, kszta tów, cech fizycznych i mechanicznych, wielko ci, wygl du itp. Kraw niki betonowe nale y uk ada  z za-
stosowaniem podk adek i przek adek drewnianych o wymiarach: grubo  2,5 cm, szeroko  5 cm, d ugo ci min. 5 cm
wi kszej od szeroko ci kraw nika.

2.2.4. Materia y na podsypk  i do zapraw

Je li dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nale y stosowa  nast puj ce materia y:
a.  na podsypk  piaskow

– piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadaj cy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
– piasek amany (0,075÷2) mm, mieszank  drobn  granulowan  (0,075÷4) mm albo mia  (0÷4) mm, odpowia-

daj cy wymaganiom PN-B-11112 [9],
b.  na podsypk  cementowo-piaskow  i do zapraw

– mieszank  cementu i piasku: z piasku naturalnego spe niaj cego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113
[10], cementu 32,5 spe niaj cego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadaj cej wymaga-
niom PN-88/B-32250 [11].

Sk adowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo redniego wbudowania po dostarczeniu na budow , powinno
odbywa  si  na pod u równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by  zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materia y na awy

Do wykonania aw pod kraw nik nale y stosowa , dla:
a. awy betonowej – beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1 [4], a tymczasowo B15 i B10 wg PN-88/B-

06250 [6],
b. awy wirowej – wir odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-11111 [8],
c. awy t uczniowej – t ucze  odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-11112 [9].

2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach awy betonowej i spoinach kraw ników

Masa zalewowa, do wype niania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiada  wymaganiom OST D-05.03.04a [2].

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania robót

Roboty wykonuje si  r cznie przy zastosowaniu:
–  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
– wibratorów p ytowych, ubijaków r cznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.

4.2. Transport kraw ników

Kraw niki betonowe mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportowymi.
Kraw niki betonowe uk ada  nale y na rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
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Kraw niki powinny by  zabezpieczone przed przemieszczeniem si  i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna
warstwa nie powinna wystawa  poza ciany rodka transportowego wi cej ni  1/3 wysoko ci tej warstwy.

4.3. Transport pozosta ych materia ów

Transport cementu powinien si  odbywa  w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mo na przewozi  dowolnym rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszcze-
niem i zmieszaniem z innymi materia ami. Podczas transportu kruszywa powinny by  zabezpieczone przed wysypa-
niem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Mas  zalewow  nale y pakowa  w b bny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywa  si  w warunkach zabez-
pieczaj cych przed uszkodzeniem b bnów i beczek.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Zasady wykonywania robót

  Sposób wykonania robót powinien by  zgodny z dokumentacj  projektow  i ST. W przypadku braku wystarczaj cych
danych mo na korzysta  z ustale  podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w za cznikach.
Podstawowe czynno ci przy wykonywaniu robót obejmuj :

1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie awy,
3. ustawienie kraw ników,
4. wype nienie spoin,
5. roboty wyko czeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyst pieniem do robót nale y, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskaza  Inspektora nadzoru:
– ustali  lokalizacj  robót,
– ustali  dane niezb dne do szczegó owego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysoko ciowych,
– usun  przeszkody, np. s upki, pacho ki, elementy dróg, ogrodze  itd.
– ustali  materia y niezb dne do wykonania robót,
– okre li  kolejno , sposób i termin wykonania robót.

5.4. Wykonanie awy

5.4.1. Koryto pod aw

Wymiary wykopu, stanowi cego koryto pod aw , powinny odpowiada  wymiarom awy w planie z uwzgl dnieniem w
szeroko ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wska nik zag szczenia dna wykonanego koryta pod aw  powinien wynosi  co najmniej 0,97 wed ug normalnej meto-
dy Proctora.

5.4.2. awa wirowa

aw wirow  o wysoko ci do 10 cm wykonuje si  jednowarstwowo przez zasypanie koryta wirem i zag szczenie go,
polewaj c wod .

awy o wysoko ci powy ej 10 cm nale y wykonywa  dwuwarstwowo, starannie zag szczaj c poszczególne warstwy.

5.4.3. awa t uczniowa

aw  nale y wykonywa  przez zasypanie wykopu koryta t uczniem.
ucze  nale y starannie ubi  polewaj c wod . Górn  powierzchni awy t uczniowej nale y wyrówna  kli cem i osta-

tecznie zag ci .
Przy grubo ci warstwy t ucznia w awie wynosz cej powy ej 10 cm nale y aw  wykona  dwuwarstwowo, starannie
zag szczaj c poszczególne warstwy.

5.4.4. awa betonowa

aw  betonow  zwyk  w gruntach spoistych wykonuje si  bez szalowania, przy gruntach sypkich nale y stosowa
szalowanie.

aw  betonow  z oporem wykonuje si  w szalowaniu. Beton roz cielony w szalowaniu lub bezpo rednio w korycie
powinien by  wyrównywany warstwami. Betonowanie aw nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami PN-63/B-
06251 [7], przy czym nale y stosowa  co 50 m szczeliny dylatacyjne wype nione bitumiczn  mas  zalewow .
Przyk ady aw betonowych zwyk ych i aw z oporem podaje za cznik 4.
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5.5. Ustawienie kraw ników betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania kraw ników

wiat o (odleg  górnej powierzchni kraw nika od jezdni) powinno by  zgodne z ustaleniami dokumentacji projek-
towej, a w przypadku braku takich ustale  powinno wynosi  od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyj tkowych (np. ze
wzgl du na „wyrobienie” cieku)  mo e by  zmniejszone do 6 cm lub zwi kszone do 16 cm.
Zewn trzna ciana kraw nika od strony chodnika powinna by  po ustawieniu kraw nika obsypana piaskiem, wirem,

uczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie kraw ników na awie wirowej lub t uczniowej

Ustawianie kraw ników na awie wirowej i t uczniowej powinno by  wykonywane na podsypce z piasku o grubo ci
warstwy od 3 do 5 cm po zag szczeniu.

5.5.3. Ustawienie kraw ników na awie betonowej

Ustawianie kraw ników na awie betonowej wykonuje si   na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubo ci 3 do 5 cm po zag szczeniu.

5.5.4. Wype nianie spoin

Spoiny kraw ników nie powinny przekracza  szeroko ci 1 cm. Spoiny nale y wype ni wirem, piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskow , przygotowan  w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraw ników zapraw  cementowo-piaskow
stosuje si  wy cznie do kraw ników ustawionych na awie betonowej.
Spoiny kraw ników przed zalaniem zapraw  nale y oczy ci  i zmy  wod . Dla zabezpieczenia przed wp ywami tem-
peratury kraw niki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zapraw  nale y zalewa  co 50
m bitumiczn  mas  zalewow  nad szczelin  dylatacyjn awy.

5.6. Roboty wyko czeniowe

Roboty wyko czeniowe powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  i ST. Do robót wyko czeniowych nale
prace zwi zane z dostosowaniem wykonanych robót do istniej cych warunków terenowych, takie jak:

odtworzenie elementów czasowo usuni tych,
roboty porz dkuj ce otoczenie terenu robót.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien:

– uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certy-
fikaty zgodno ci, deklaracje zgodno ci, ew. badania materia ów wykonane przez dostawców itp.),

– ew. wykona  w asne badania w ciwo ci materia ów przeznaczonych do wykonania robót, okre lone w pkcie 2
(tablicy 1),

– sprawdzi  cechy zewn trzne kraw ników.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygl du zewn trznego kraw ników nale y przeprowadzi  na podstawie ogl dzin elementu przez pomiar
i ocen  uszkodze  wyst puj cych na powierzchniach i kraw dziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i usta-
leniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozosta ych materia ów stosowanych przy ustawianiu kraw ników betonowych powinny obejmowa  w ci-
wo ci, okre lone w normach podanych dla odpowiednich materia ów w pkcie 2.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod aw

Nale y sprawdza  wymiary koryta oraz zag szczenie pod a na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko ci wykopu wynosi  2 cm. Zag szczenie pod a powinno by  zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie aw

Przy wykonywaniu aw badaniu podlegaj :
a. zgodno  profilu pod nego górnej powierzchni aw z dokumentacj  projektow .

Profil pod ny górnej powierzchni awy powinien by  zgodny z projektowan  niwelet . Dopuszczalne odchy-
lenia mog  wynosi  1 cm na ka de 100 m awy,
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b. wymiary  aw.
Wymiary aw nale y sprawdzi  w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka de 100 m awy. Tolerancje
wymiarów wynosz :

 - dla wysoko ci  10% wysoko ci projektowanej,
 - dla szeroko ci  10% szeroko ci projektowanej,

c) równo  górnej powierzchni aw.
 Równo  górnej powierzchni awy sprawdza si  przez przy enie w dwóch punktach, na ka de 100 m awy, trzy-

metrowej aty. Prze wit pomi dzy górn  powierzchni awy i przy on at  nie mo e przekracza  1 cm,
d) zag szczenie aw z kruszyw.
 Zag szczenie aw bada si  w dwóch przekrojach na ka de 100 m. awy ze wiru lub piasku nie mog  wykazywa

ladu urz dzenia zag szczaj cego.
awy z t ucznia, badane prób  wyj cia poszczególnych ziarn t ucznia, nie powinny pozwala  na wyj cie ziarna z

awy,
e) odchylenie linii aw od projektowanego kierunku.
 Dopuszczalne odchylenie linii aw od projektowanego kierunku nie mo e przekracza  2 cm na ka de 100 m wy-

konanej awy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw ników

Przy ustawianiu kraw ników nale y sprawdza :
a. dopuszczalne odchylenia linii kraw ników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm na ka de

100 m ustawionego kraw nika,
b. dopuszczalne odchylenie niwelety górnej p aszczyzny kraw nika od niwelety projektowanej, które wynosi  1

cm na ka de 100 m ustawionego kraw nika,
c. równo  górnej powierzchni kraw ników, sprawdzane przez przy enie w dwóch punktach na ka de 100 m

kraw nika, trzymetrowej aty, przy czym prze wit pomi dzy górn  powierzchni  kraw nika i przy on at
nie mo e przekracza  1 cm,

d. dok adno  wype nienia spoin bada si  co 10 metrów. Spoiny musz  by  wype nione ca kowicie na pe  g -
boko .

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest m (metr) ustawionego kraw nika.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
wykonanie koryta pod aw ,
wykonanie awy,
wykonanie podsypki.

Odbiór tych robót powinien by  zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz niniej-
szej ST.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D - 00.00.00  „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraw nika obejmuje:
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
– oznakowanie robót,
– przygotowanie pod a,



Przebudowa drogi gminnej Ne 107318 O w miejscowo ci Trzebina gmina Lubrza

Edkom Edward Król ul. Ptasia 6, 45-139 Opole, tel. 501 325976 199

– dostarczenie materia ów i sprz tu,
– wykonanie koryta pod aw ,
– wykonanie awy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
– wykonanie podsypki,
– ustawienie kraw ników z wype nieniem spoin i zalaniem szczelin wed ug wymaga  dokumentacji projektowej,

SST i specyfikacji technicznej,
– przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w specyfikacji technicznej,
– odwiezienie sprz tu.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych

Cena wykonania robót okre lonych niniejsz  SST obejmuje:
roboty tymczasowe, które s  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s  przekazywane Zamawia-

cemu i s  usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
prace towarzysz ce, które s  niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczaso-
wych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (ST)

1. D - 00.00.00 Wymagania ogólne
2. D-05.03.04a Wype nianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementu po-
wszechnego u ytku

4. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz  1: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno
5. PN-EN 1340:2003 Kraw niki betonowe. Wymagania i metody bada
6. PN-88/B-06250 Beton zwyk y
7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i elbetowe
8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszan-

ka
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo amane do nawierzchni drogowych

10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
11. PN-88/B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.3. Inne dokumenty

13. Katalog szczegó ów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunal-
nego, Warszawa 1987



Przebudowa drogi gminnej Ne 107318 O w miejscowo ci Trzebina gmina Lubrza

Edkom Edward Król ul. Ptasia 6, 45-139 Opole, tel. 501 325976200

D.08.02.02 CHODNIKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ KOD CPV 45233253 - 7

1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych
zwi zanych z przebudow  drogi gminnej nr 107318 O w m. Trzebina Gmina Lubrza

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem chodnika z
brukowej kostki betonowej.

1.4. Okre lenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - kszta tka wytwarzana z betonu metod  wibroprasowania. Produkowana jest jako kszta t-
ka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach po czonych ze sob  trwale w fazie produkcji.
Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z
definicjami podanymi w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

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

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w  ST D - 00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie apro-
baty technicznej, wydanej przez uprawnion  jednostk .

2.2.2.  Wygl d zewn trzny

Struktura wyrobu powinna by  zwarta, bez rys, p kni , plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna by  równa i szorstka, a kraw dzie kostek równe i proste, wkl ni cia nie powinny
przekracza  2 mm dla kostek o grubo ci  80 mm.

2.2.3. Kszta t, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si  betonow  kostk  brukow  o grubo ci 60 mm. Kostki o takiej grubo ci
 produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosz :
- na d ugo ci  3 mm,
- na szeroko ci  3 mm,
- na grubo ci  5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i br zowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie  cechy fizykomechaniczne okre lone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
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Lp. Cechy Warto

1 Wytrzyma  na ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) rednia z sze ciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

60
50

2 Nasi kliwo  wod  wg PN-B-06250 [2], %, nie wi cej ni 5

3 Odporno  na zamra anie, po 50 cyklach zamra ania, wg PN-B-06250 [2]:
a) p kni cia próbki
b) strata masy, %, nie wi cej ni
c) obni enie wytrzyma ci na ciskanie w stosunku do wytrzyma ci
     próbek nie zamra anych, %, nie wi cej ni

brak
5

20

4 cieralno  na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wi cej ni 4

2.3. Materia y do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej nale y stosowa  cement portlandzki, bez dodatków,   klasy nie ni szej ni  „32,5”. Zaleca
si  stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nale y stosowa  kruszywa mineralne  odpowiadaj ce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by  ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy za onych parame-
trach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by  odmiany „1” i odpowiada  wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si  dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z recept  laborato-
ryjn .
Plastyfikatory zapewniaj  gotowym wyrobom wi ksz  wytrzyma , mniejsz  nasi kliwo  i wi ksz  odporno  na
niskie temperatury i dzia anie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni  kostce trwa e wybarwienie. Powinny to by  barwniki nieorganiczne.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania chodnika z kostki brukowej

Ma e powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si  r cznie.
Je li powierzchnie s  du e, a kostki brukowe maj  jednolity kszta t i kolor, mo na stosowa  mechaniczne urz dzenia
uk adaj ce. Urz dzenie sk ada si  z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, s cego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich u enia.
Do zag szczenia nawierzchni stosuje si  wibratory p ytowe z os on  z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uk adane s  warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyma ci
betonu min. 0,7 wytrzyma ci projektowanej, kostki przewo one s  na stanowisko, gdzie specjalne urz dzenie pakuje
je w foli  i spina ta  stalow , co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mo na równie  przewozi  samochodami na paletach transportowych producenta.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w pod u powinno by  wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami pod nymi i po-
przecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D - 04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem
i zag szczeniem pod a”. Wska nik zag szczenia koryta nie powinien by  mniejszy ni  0,97 wed ug normalnej meto-
dy Proctora.
Je eli dokumentacja projektowa nie okre la inaczej, to nawierzchni  chodnika z kostki brukowej mo na wykonywa
bezpo rednio na pod u z gruntu piaszczystego o WP  35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypk  nale y stosowa  piasek odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubo  podsypki po zag szczeniu powinna zawiera  si  w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by  zwil ona
wod , zag szczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa ods czaj ca

Je eli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa ods czaj ca, to jej wykonanie
powinno by  zgodne z warunkami okre lonymi  w ST D - 04.02.01 „Warstwy ods czaj ce i odcinaj ce”.

5.5. Uk adanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na ró norodno  kszta tów i kolorów produkowanych kostek, mo liwe jest u enie dowolnego wzoru - wcze-
niej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Kostk  uk ada si  na podsypce lub pod u piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny mi dzy kostkami wynosi y od 2
do 3 mm. Kostk  nale y uk ada  ok. 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety chodnika, gdy  w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zag szczeniu.
Po u eniu kostki, szczeliny nale y wype ni  piaskiem, a nast pnie zamie  powierzchni  u onych kostek przy u y-
ciu szczotek r cznych lub mechanicznych i przyst pi  do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania u onego chodnika z kostek brukowych, stosuje si  wibratory p ytowe z os on  z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale y prowadzi  od kraw dzi powierzchni ubijanej
w kierunku rodka i jednocze nie w kierunku poprzecznym kszta tek.
Do zag szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u ywa  walca.
Po ubiciu nawierzchni nale y uzupe ni  szczeliny materia em do wype nienia i zamie  nawierzchni . Chodnik z wy-
pe nieniem spoin piaskiem nie wymaga piel gnacji - mo e by  zaraz oddany do u ytkowania.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzi , czy producent kostek brukowych posiada aprobat
techniczn .
Pozosta e wymagania okre lono w ST D - 05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie pod a

Sprawdzenie pod a polega na stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacj  projektow  i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynosz  dla:
- boko ci koryta:

o szeroko ci do 3 m:  1 cm,
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o szeroko ci powy ej 3 m :  2 cm,
szeroko ci koryta:  5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci i wymaganych spadków poprzecznych i pod nych polega na stwierdzeniu
zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawid owo ci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  polega na stwierdzeniu zgodno ci
wykonania z dokumentacj  projektow  oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:
- pomierzenie szeroko ci spoin,
- sprawdzenie prawid owo ci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawid owo ci wype nienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyj ty dese  (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1.  Sprawdzenie równo ci chodnika

Sprawdzenie równo ci nawierzchni przeprowadza  nale y at  co najmniej raz na ka de 150 do 300 m2 u onego
chodnika i w miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej ni  raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prze wit pod at  4 m
nie powinien przekracza  1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu pod nego

Sprawdzenie profilu pod nego przeprowadza  nale y za pomoc  niwelacji, bior c pod uwag  punkty charaktery-
styczne, jednak nie rzadziej ni  co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach za amania niwelety nie mog  przekracza  3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa  nale y szablonem z poziomic , co najmniej raz na ka de 150 do 300
m2 chodnika i w miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej ni  co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego
profilu wynosz  0,3%.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania,
- wykonanie podsypki,
- enie kostki brukowej wraz z zag szczeniem i wype nieniem szczelin,
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- przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materia y kamienne. Oznaczanie cieralno ci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwyk y
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci
5. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

Nie wyst puj .
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 D.08.03.01 BETONOWE OBRZE A CHODNIKOWE KOD CPV 45233100 - 0

1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych
zwi zanych z przebudow  drogi gminnej nr 107318 O w m. Trzebina Gmina Lubrza

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z ustawieniem betonowego
obrze a chodnikowego ilo ci:

1.4. Okre lenia podstawowe

Obrze a chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj ce jednostronnie lub dwustronnie ci gi komuni-
kacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami  i definicjami poda-
nymi w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

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

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.

2.2. Stosowane materia y

Materia ami stosowanymi s :
- obrze a odpowiadaj ce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
- wir lub piasek do wykonania aw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrze a chodnikowe - klasyfikacja

W zale no ci od przekroju poprzecznego rozró nia si  dwa rodzaje obrze y:
- obrze e wysokie - Ow.

W zale no ci od dopuszczalnych wielko ci i liczby uszkodze  oraz odchy ek wymiarowych obrze a dzieli si  na:
- gatunek 1 - G1,

Przyk ad oznaczenia betonowego obrze a chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrze e On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrze a chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrze y chodnikowych

Kszta t obrze y betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Kszta t betonowego obrze a chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrze y

Rodzaj Wymiary obrze y,   cm
obrze a 1 b h r

Ow 100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y

Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y

Rodzaj Dopuszczalna odchy ka,   m
wymiaru Gatunek 1

l  8

b,   h  3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y

Powierzchnie obrze y powinny by  bez rys, p kni  i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Kraw dzie ele-
mentów powinny by  równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw dzi elementów nie powinny przekracza  warto ci podanych
w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y

Rodzaj wad i uszkodze
Dopuszczalna wielko

Gatunek 1
Wkl  lub wypuk  powierzchni i kraw dzi w mm 2
Szczerby
i uszkodzenia

ograniczaj cych powierzchnie górne ( cieralne) niedopuszczalne

kraw dzi i naro y ograniczaj cych   pozosta e powierzchnie:
liczba, max 2

ugo , mm, max 20

boko , mm, max 6

2.4.4. Sk adowanie

Betonowe obrze a chodnikowe mog  by  przechowywane na sk adowiskach otwartych, posegregowane wed ug rodza-
jów i gatunków.
Betonowe obrze a chodnikowe nale y uk ada  z zastosowaniem podk adek  i przek adek drewnianych
o wymiarach co najmniej: grubo  2,5 cm, szeroko  5 cm, d ugo  minimum 5 cm wi ksza ni  szeroko  obrze a.

2.4.5. Beton i jego sk adniki

Do produkcji obrze y nale y stosowa  beton wed ug PN-B-06250 [2], klasy B 25  i B 30.
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2.5. Materia y na aw  i do zaprawy

wir do wykonania awy powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-11111 [5],  a piasek - wymaganiom PN-B-11113
[6].
Materia y do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada  wymaganiom podanym w ST D - 08.01.01 „Kra-

niki betonowe” pkt 2.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do ustawiania obrze y

Roboty wykonuje si  r cznie przy zastosowaniu drobnego sprz tu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport obrze y betonowych

Betonowe obrze a chodnikowe mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu po osi gni ciu przez beton wy-
trzyma ci minimum 0,7 wytrzyma ci projektowanej.
Obrze a powinny by  zabezpieczone przed przemieszczeniem si  i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozosta ych materia ów

Transport pozosta ych materia ów podano w ST D - 08.01.01 „Kraw niki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk  ( aw ) nale y wykonywa  zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada  wymiarom awy w planie z uwzgl dnieniem w szeroko ci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.3. Pod e lub podsypka ( awa)

Pod e pod ustawienie obrze a mo e stanowi  rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka ( awa) ze wiru lub piasku, o
grubo ci warstwy od 3 do 5 cm po zag szczeniu. Podsypk  ( aw ) wykonuje si  przez zasypanie koryta wirem lub
piaskiem i zag szczenie z polewaniem wod .

5.4. Ustawienie betonowych obrze y chodnikowych

Betonowe obrze a chodnikowe nale y ustawia  na wykonanym pod u w miejscu i ze wiat em (odleg ci  górnej
powierzchni obrze a od ci gu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewn trzna ciana obrze a powinna by  obsypana piaskiem, wirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, sta-
rannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza  szeroko ci 1 cm. Nale y wype ni  je piaskiem lub zapraw  cementowo-piaskow  w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale y oczy ci  i zmy  wod . Spoiny musz  by  wype nione ca kowicie na pe

boko .
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrze y chodnikowych i przedstawi  wyniki tych bada  Inspektor nadzoruowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygl du zewn trznego nale y przeprowadzi  na podstawie ogl dzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodze  wyst puj cych na powierzchniach i kraw dziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary d ugo ci i g boko ci uszkodze  nale y wykona  za pomoc  przymiaru stalowego lub suwmiarki z dok adno-
ci  do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie kszta tu i wymiarów elementów nale y przeprowadzi  z dok adno ci  do 1 mm przy u yciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub ta my, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie k tów prostych w naro ach
elementów wykonuje si  przez przy enie k townika do badanego naro a i zmierzenia odchy ek z dok adno ci  do 1
mm.
Badania pozosta ych materia ów powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci okre lone w normach podanych dla od-
powiednich materia ów wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót

W czasie robót nale y sprawdza  wykonanie:
a. koryta pod podsypk  ( aw ) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b. pod a z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki ( awy) ze wiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami

pkt 5.3,
c. ustawienia betonowego obrze a chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchy-

leniach:
- linii obrze a w planie, które mo e wynosi  2 cm na ka de 100 m d ugo ci obrze a,
- niwelety górnej p aszczyzny obrze a , które mo e wynosi 1 cm na ka de 100 m d ugo ci obrze a,
- wype nienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywa  ca kowite wype nienie ba-

danej spoiny na pe  g boko .

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest m (metr) ustawionego betonowego obrze a chodnikowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
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9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrze a chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materia ów,
- wykonanie koryta,
- roz cielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrze a,
- wype nienie spoin,
- obsypanie zewn trznej ciany obrze a,
- wykonanie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwyk y
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mie-

szanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów  i

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów  i

torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a.
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D - 08.04.01 WJAZDY  I  WYJAZDY  Z  BRAM KOD CPV - 45233000

1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych
zwi zanych z przebudow  drogi gminnej nr 107318 O w m. Trzebina Gmina Lubrza

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem wjazdów i
wyjazdów z bram, o nawierzchni:

1.4. Okre lenia podstawowe

Wjazdy i wyjazdy z bram - miejsca dost pu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdów wje aj cych lub wyje a-
cych z bram.

Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami poda-
nymi w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

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

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w  ST D - 00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia ów

Materia ami stosowanymi do wykonania nawierzchni wjazdów i wyjazdów z bram s :
kostka brukowa betonowa,
piasek, wir, mieszanka,

2.3. Wymagania dla materia ów

2.3.1. Kostka kamienna

Kostka kamienna nieregularna lub rz dowa powinna odpowiada  wymaganiom PN-B-11100 [5].

2.3.2. Klinkier drogowy

Klinkier drogowy powinien odpowiada  wymaganiom BN-77/6741-02 [11].

2.3.3. yty drogowe betonowe

yty drogowe betonowe powinny odpowiada  wymaganiom BN-80/6775-03/02 [13] i BN-80/6775-03/01 [12].

2.3.4. Kostka brukowa betonowa

Kostka brukowa betonowa powinna odpowiada  wymaganiom podanym w ST D - 05.03.23 „Nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej”.
Do wykonywania nawierzchni wjazdów i wyjazdów powinna by  stosowana kostka o wysoko ci 80 mm.

2.3.5. Piasek, wir, mieszanka

Piasek na podsypk  powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-11113 [8].
Piasek na podsypk  cementowo-piaskow  powinien odpowiada  wymaganiom   PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-06711 [3].

wir stosowany do wykonania aw pod kraw nik powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-11111 [6]. Inny materia
mo na stosowa  pod warunkiem akceptacji Inspektora nadzoru.

2.3.6. Woda

Woda powinna by  odmiany „1” i odpowiada  wymaganiom PN-B-32250 [10].



Przebudowa drogi gminnej Ne 107318 O w miejscowo ci Trzebina gmina Lubrza

Edkom Edward Król ul. Ptasia 6, 45-139 Opole, tel. 501 325976 211

2.4. Sk adowanie materia ów

Warunki sk adowania materia ów przewidzianych do wykonania nawierzchni wjazdów i wyjazdów podano w poszcze-
gólnych ST, wymienionych w pkt 5.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania wjazdów i wyjazdów

Do wykonania wjazdów i wyjazdów stosowany jest sprz t wymieniony w ST dla poszczególnych rodzajów nawierzch-
ni wed ug pkt 5.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia ów

Wymagania dotycz ce transportu  materia ów u ytych do budowy nawierzchni wjazdów i wyjazdów zawarte s  w ST
wymienionych w pkt 5.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.1. Wykonanie obramowania

Obramowanie nawierzchni wjazdów i wyjazdów wykonuje si  najcz ciej przy zastosowaniu kraw ników betonowych
lub kamiennych. Je eli w dokumentacji projektowej nie przewidziano inaczej, to obramowanie nawierzchni wjazdów i
wyjazdów nale y wykona  zgodnie z ST D - 08.01.01 „Kraw niki betonowe” lub ST D - 08.01.02 „Kraw niki ka-
mienne”.

5.2. Wykonanie nawierzchni

Nawierzchni  wjazdów i wyjazdów nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami zawartymi w odpowiednich ogólnych
specyfikacjach technicznych.
Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej lub rz dowej, wg ST D-05.03.01 „Nawierzchnia z kostki kamiennej”.
Nawierzchnia z klinkieru, wg ST D - 05.03.02 „Nawierzchnia klinkierowa”.
Nawierzchnia z p yt drogowych betonowych, wg ST D - 05.03.03 „Nawierzchnia z p yt betonowych”.
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, wg ST D - 05.03.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, wg ST D - 05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów przeznaczonych do wykonania
wjazdów lub wyjazdów i przedstawi  wyniki tych bada  Inspektorowi  nadzoru  do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien sprawdza  prawid owo  wykonania:
nawierzchni.

Zakres i cz stotliwo  bada , wymagania oraz dopuszczalne tolerancje zawarte s  w odpowiednich ST wymienionych
w pkt 5.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu lub wyjazdu z bram.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
wykonane koryto,
wykonana warstwa ods czaj ca,
wykonane obramowanie,
wykonana podbudowa.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D -  00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 wjazdu lub wyjazdu obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
przygotowanie koryta i pod a,
wykonanie warstwy ods czaj cej,
wykonanie obramowania nawierzchni,
wykonanie podbudowy,
wykonanie nawierzchni cznie z piel gnacj ,
przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwyk y
3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-11100 Materia y kamienne. Kostka drogowa
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka
7. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo amane do nawierzchni drogowych
8. PN-B-11113 Kruszywa  mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci

10. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
11. BN-77/6741-02 Klinkier drogowy
12. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i toro-

wisk tramwajowych. Wspólne wymagania
13. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i toro-

wisk tramwajowych. P yty drogowe.
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M - 11. 01. 01. WYKOP POD FUNDAMENTY KOD CPV - 45221000

1.       WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych
zwi zanych z przebudow  drogi gminnej nr 107318 O w m. Trzebina Gmina Lubrza

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres Robót obj tych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie Robót
ziemnych na obiekcie.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami oraz z okre leniami podanymi
w ST DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne"
Fundament konstrukcji mostowej Element konstrukcji wspó pracuj cy z gruntem - przekazuj cy wszelkie obci enia z
konstrukcji mostu na grunt.

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow , ST i
poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania
Ogólne".

2.  MATERIA Y

Nie wyst puj .

3.  SPRZ T

Roboty mog  by  wykonane r cznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu
sprz tu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.
Specyfikacja Techniczna M.11.01.01.

4.  TRANSPORT

Materia y mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu zaakceptowanymi przez Kierownika Projektu. Odwo
materia u w miejsce wskazane przez Kierownika Projektu.

5.   WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzgl d-
niaj cy wszystkie warunki, w jakich bada wykonywane Roboty ziemne oraz przedstawienia technologii Robót ziemnych.

5.2. Wykopy

5.2.1. Sprawdzenie zgodno ci warunków terenowych z projektowymi.
Przed przyst pieniem do wykonania rozkopów nale y sprawdzi  zgodno  rz dnych terenu z danymi podanymi w pro-
jekcie technicznym. W tym celu nale y wykona  pobie ny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko ciowy. Wszelkie od-
st pstwa w tym zakresie, od Dokumentacji Projektowej powinny by  wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone
przez Kierownika Projektu. Natomiast w trakcie realizacji rozkopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych.
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5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopów
(1) W dokumentacji technicznej okre lono nachylenie skarp wykopu 1:1, (dla gruntu niespoistego zag szczonego). Z
uwagi na mo liwo  wyst pienia ró nego rodzaju gruntów dopuszcza si  stosowanie nast puj cych bezpiecznych nachy-
le  skarp:
- w gruntach ma o spoistych i s abych gruntach spoistych - o nachyleniu l : 1,25
- w gruntach niespoistych s abo zag szczonych - o nachyleniu l : 1,5.
- w gruntach skalistych - dopuszcza si ciany pionowe.
(2) W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by  stosowane nast puj ce zabezpieczenia (dotyczy
równie  skarp przyj tych w Dokumentacji Projektowej):
- w pasie terenu przylegaj cym do górnej kraw dzi skarpy na szeroko ci równej 3-krotnej g boko ci wykopu, powierzch-
nia powinna mie  odpowiednie spadki umo liwiaj ce atwy odp yw wód od kraw dzi wykopu;
- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by  usu-
wane z zachowaniem bezpiecznych nachyle  w ka dym punkcie skarpy;
- stan skarpy nale y sprawdzi  okresowo w zale no ci od wyst powania czynników niekorzystnych (silne opady deszczu).

6.  KONTROLA JAKO CI

(1)         Sprawdzenie i odbiór Robót ziemnych powinny by  wykonane zgodnie z normami:
PN-68/B-06050 -Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania BN-83/8836-02 -
Przewody podziemne. Roboty ziemne. BN-77/8931-12 -Drogi samochodowe. Oznaczenie
wska nika zag szczenia gruntu.

(2) Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w niniejszej Spe-
cyfikacji oraz Dokumentacji Projektowej.
W czasie kontroli szczególn  uwag  nale y zwróci  na:

- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszaj cy ich w ciwo ci
- zapewnienie stateczno ci skarp poprzez zachowanie wymaganych pochyle    i   ich
- umocnienia w miejscach zak adanych projektem
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót
- dok adno  wykonania wykopów (usytuowanie i wyko czenie).

7.  OBMIAR ROBOT

Obmiaru ilo ciowego rozkopów dokonuje si  w metrach sze ciennych (m3) gruntu w stanie rodzimym.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Zgodno  Robót z Dokumentacj  Projektow  i Specyfikacj

Roboty powinny by  wykonane zgodnie z Dokumentacj  Projektow , ST oraz pisemnymi decyzjami Kierownika Pro-
jektu.

8.2. Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu - wg ST DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne"

8.2.1. Dokumenty i dane
Podstaw  dokonania oceny  ilo ci  i jako ci  Robót ulegaj cych zakryciu s  nast puj ce  dane  i dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy dane geotechniczne zawiera-

ce informacje o rodzaju gruntu, w którym wykonywane by y roboty fundamentowe Dziennik Budowy
8.2.2. Zakres
Odbiór Robót zanikaj cych obejmuje sprawdzenie:

zgodno ci wykonanych rozkopów z Dokumentacj  Projektow .

8.3.  Odbiór ostateczny - wg ST DM. 00.00.00. "Wymagania Ogólne"



Przebudowa drogi gminnej Ne 107318 O w miejscowo ci Trzebina gmina Lubrza

Edkom Edward Król ul. Ptasia 6, 45-139 Opole, tel. 501 325976 215

Przy odbiorze ko cowym powinny by  przed one nast puj ce dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i bada  protoko y wszystkich odbiorów Robót zanikaj cych.

9.  PODSTAWA P ATNO CI

Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa za l metr sze cienny (m3) rozkopu wed ug dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest cen  u rednion  dla za onego sposobu wykonania i obejmuje:

prace przygotowawcze,
wyznaczenie zarysu rozkopu,
odspojenie gruntu,
wydobycie, za adunek i wywiezienie gruntu na miejsce wskazane przez Kierownika Projektu,
odwodnienie rozkopu,
wydobycie z dna przypadkowo zsuni tego gruntu,
oczyszczenie stanowiska pracy,
wykonanie wszystkich niezb dnych pomiarów, bada , prób i sprawdze ,
oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.

10.  PRZEPISY ZWI ZANE

BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczenie modu u odkszta cenia nawierzchni i pod a przez
obci anie p yt .

PN-68/B-06050 - Roboty   ziemne   budowlane.   Wymagania   w   zakresie   wykonania   i badania   przy
odbiorze.

PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-86/B-02480 -              Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów.
Specyfikacja Techniczna M.11.01.01.

PN-8 l/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej.
PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci siarki metod  bromow .
PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu elazawego.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu.
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M.12.01.01. ZBROJENIE BETONU STAL  KLASY A-I  KOD CPV - 45221000

1.       WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych
zwi zanych z przebudow  drogi gminnej nr 107318 O w m. Trzebina Gmina Lubrza

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3 Zakres Robót obj tych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie Robót
zbrojarskich.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami i ST DM.00.00.00. "Wymaga-
nia Ogólne".

Pr ty stalowe wiotkie - pr ty stalowe o przekroju ko owym, g adkie lub ebrowane, o rednicy do 32 mm.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz zgodno  z Dokumentacj  Projektow , ST i poleceniami Kie-
rownika Projektu. Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne".

2.       MATERIA Y

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji elbetowych pr tami wiotkimi w obiektach mostowych obj tych zakresem kontraktu stosuje
si  klasy i gatunki stali wg zestawienia poni ej.

Klasa A - I - okr a, g adka, St3SX-b, St3S-b o rednicach do 32 mm.

2.1.2. W asno ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej stal
St3S-b
rednica pr ta lub walcówki w mm - ó-j-32

granica plastyczno ci Re (min) w MPa                                 - 240
Specyfikacja Techniczna M.12.01.00.
wytrzyma  na rozci ganie w MPa - 370-H460

wyd enie (min) % - 24
zginanie o k t a (d - rednica trzpienia, a rednica próbki) - d=2a, a=180°
wytrzyma  charakterystyczna w MPa - 220
wytrzyma  obliczeniowa w MPa -190

2.1.3. Wymagania przy odbiorze
Stal do zbrojenia betonu powinna spe nia  wymagania normy PN-82/H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pr tów musi by  zaopatrzona w atest zawieraj cy nast puj ce dane:
-   nazw  wytwórcy,
-   oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,
-   numer wytopu lub numer partii,
-   wszystkie wyniki przeprowadzonych bada  oraz sk ad chemiczny wed ug analizy wytopowej,
-   mas  partii,
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-   rodzaj obróbki cieplnej.
Na przewieszkach metalowych przymocowanych do ka dej wi zki pr tów lub kr gu pr tów musz  znajdowa

si  nast puj ce informacje:
-   znak wytwórcy,
-   rednica nominalna,
-   znak stali,
-   numer wytopu lub numer partii,
-   znak obróbki cieplnej.
Ka da wi zka lub kr g pr tów musi mie  oznakowania wykonane farb  olejn .
Przy odbiorze nale y przeprowadzi  nast puj ce badania:
-   sprawdzenie zgodno ci przewieszek z zamówieniem,
-   sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,
-   sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215,
-   sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,
-   prób  rozci gania wg PN-80/H-04310
-   prób  zginania na zimno wg PN-78/H-04408
Do badania nale y pobra  minimum 3 próbki z ka dego kr gu lub wi zki, z ró nych miejsc. Wszystkie próby mu-

sz  da  wynik pozytywny.

2.1.4. Drut wi za kowy
Do monta u pr tów zbrojenia nale y stosowa  wy arzony drut stalowy o rednicy l .0 lub l .5 mm.

2.1.5. Podk adki dystansowe
Dopuszcza si  stosowanie podk adek dystansowych i stabilizuj cych z tworzyw sztucznych lub betonu. Podk adki dystanso-
we musz  by  mocowane do pr tów.

2.1.6. Elektrody do spawania pr tów
Zaleca si  stosowanie elektrod rutylowych, rednio otulonych, ER146 lub E432R11 odpowiadaj cych wymaganiom nor-
my PN-77/M-69433.

3. SPRZ T

Sprz t u ywany do przygotowania i monta u zbrojenia z pr tów wiotkich winien spe nia  wymagania ST DM.00.00.00.
"Wymagania Ogólne", by  sprawny technicznie oraz posiada  fabryczne instrukcje obs ugi.

4. TRANSPORT

Stal powinna by  przewo one odpowiednimi rodkami transportu, z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram

Robót uwzgl dniaj ce wszystkie warunki w jakich b dzie wykonywane zbrojenie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Czyszczenie pr tów zbrojeniowych
-   pr ty u yte do zbrojenia konstrukcji powinny by  oczyszczone z zendry lu nych p atków rdzy, kurzu i b ota,
-   pr ty zanieczyszczone t uszczem lub farb  powinny by  opalone lub umyte rozpuszczalnikiem a  do ca kowite-

go usuni cia zanieczyszcze ,
-   stal nara on  na dzia anie soli nale y zmy  s odk  wod ,

5.2.2. Prostowanie pr tów zbrojeniowych

Pr ty nale y prostowa  kluczami, m otkami, prostowarkami lub w inny sposób akceptowany przez Kierownika Projek-
tu. Dopuszczalna odchy ka od linii prostej wynosi 4 mm.



Przebudowa drogi gminnej Ne 107318 O w miejscowo ci Trzebina gmina Lubrza

Edkom Edward Król ul. Ptasia 6, 45-139 Opole, tel. 501 325976218

5.2.3. Ci cie pr tów zbrojeniowych

Ci cie pr tów nale y wykona  z dok adno ci  ± 10 mm, przy maksymalnym wykorzystaniu materia u, wskazane jest
przygotowanie planu ci cia.

5.2.4. Gi cie pr tów zbrojeniowych

Minimalne rednice trzpieni do gi cia pr tów przy wykonywaniu haków podaje tabela 23 normy PN-91/S-10042. Pr ty o
rednicy wi kszej ni  12 mm zaleca si  w sposób kontrolowany podgrzewa  przy gi ciu. Podczas gi cia pr tów rozdziel-

czych i strzemion stosowa  wewn trzne rednice gi cia jak dla haków. Przy gi ciu pr tów g ównych stosowa rednice
gi cia 10 d (d - rednica pr ta).

5.3. Monta  zbrojenia.

5.3.1. Wymagania ogólne

Przy monta u, uk adaniu i czeniu pr tów zbrojenia obowi zuj  zalecenia normy PN-91/S-10042. Pr ty powinny by  roz-
mieszczone i czone zgodnie z Dokumentacj  Projektow .

5.3.2. Otuliny

Nale y stosowa  otuliny zgodne z podanymi w Dokumentacji Projektowej:

5.3.3. Tolerancje wymiarów

-   ci cie pr tów (L - d ugo  pr ta wg projektu)
dla L<6.0 m w = ±20 mm
dla L>6.0 m                                                 w = ±30 mm

-   odgi cia (odchylenia w stosunku do po enia okre lonego w Dokumentacji Projektowej)
dlaL<0.5m w = ±10 mm
dla0.5m<L<1.5m                                      w = ±15mm
dlaL>1.5m                                                 w = ±20mm

-   otulenie (h - grubo  elementu)
dlah<0.5m w = -5+10 mm
dla0.5m<h<1.5m w = -5+15 mm
dlah>1.5m w = -5+20 mm

-   odst py pomi dzy s siednimi pr tami (a - wymiar nominalny)
dla a<0.05 m w = ± 5 mm
dla 0.05 m<a<0.20 m                      w = ± 10 mm
dla 0.20 m<a<0.40 m  w = ± 20 mm
dlaa>0.40m  w = ±30 mm

-   po enie w stosunku do kraw dzi elementu (b - wymiar nominalny)
dlab<0.25m w = ±10 mm
dla 0.25 m<b<0.50 m w = ± 15 mm
dla0.50m<b<1.50m w = ±20mm
dlab>1.50m w = ±30 mm
odchylenie k towe w = ± 3%

Specyfikacja Techniczna M. 12.01.00.

6.       KONTROLA JAKO CI ROBOT

6.1.1. Sprawdzenie jako ci dostarczonych materia ów

Ka  parti  stali dostarczon  na budow  nale y podda  ogl dzinom oraz sprawdzi  zgodno  dokumentacji z wymaga-
niami podanymi w pkt. 2.1.3.

6.1.2. Sprawdzenie czysto ci pr tów

Nale y sprawdzi  zgodno  z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.1.
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6.1.3. Sprawdzenie prostowania pr tów.

Dopuszczalna wielko  miejscowego wykrzywienia pr ta wynosi 4 mm, prostopadle od teoretycznej osi.

6.1.4. Sprawdzenie tolerancji wymiarowych

Nale y sprawdzi  zgodno  z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.3.

7.       OBMIAR ROBÓT

Jednostk  obmiaru jest kilogram (kg). Do obliczenia nale no ci przyjmuje si  teoretyczn  ilo  zmontowanego zbrojenia
tj. czn  d ugo  pr tów poszczególnych rednic pomno on  odpowiednio przez ich mas  jednostkow  (kg/m). Nie dolicza si
stali u ytej na zak ady przy czeniu pr tów, przek adek monta owych oraz drutu wi za kowego. Nie uwzgl dnia si
zwi kszenia ilo ci materia u w wyniku stosowania przez Wykonawc  pr tów o rednicach wi kszych ni  w Dokumentacji
Projektowej.

8.       ODBIÓR ROBÓT

Wymagania ogólne:
Odbiory powinny by  dokonywane zgodnie z zaleceniami ST DM 00.00.00. "Wymagania Ogólne" jak dla Robót zanikaj -
cych i ulegaj cych zakryciu.
Odbiór polega na sprawdzeniu jako ci Robót zgodnie z pkt.6. i jej potwierdzeniu wpisem do Dziennika Budowy.

9.       PODSTAWA P ATNO CI

Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa za kilogram (kg) wykonanego zbrojenia wed ug dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest cen  u rednion  dla za onego sposobu wykonania i obejmuje:

- prace przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materia u,
- oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,
- wygi cie, przycinanie zbrojenia
- czenie spawaniem "na styk" lub "na zak ad" zbrojenia,
- monta  zbrojenia, kotew i marek przy u yciu drutu wi za kowego w deskowaniu,
- oczyszczenie terenu z odpadów zbrojenia stanowi cych w asno  Wykonawcy,
- wykonanie wszystkich niezb dnych pomiarów, bada , prób i sprawdze ,
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.

10.     PRZEPISY ZWI ZANE

PN-81 /H-84023/06 Stal do zbrój enia betonu.
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Projektowanie.
PN-82/H-93215 Walcówka i pr ty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne.
PN-89/H-84023/06 Stal okre lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-9 l/H-04310 Próba statyczna rozci gania metali.
PN-78/H-04408 Technologiczna próba zginania.



Przebudowa drogi gminnej Ne 107318 O w miejscowo ci Trzebina gmina Lubrza

Edkom Edward Król ul. Ptasia 6, 45-139 Opole, tel. 501 325976220

M - 13. 0l. 0la.  BETON PODPÓR  C 25/30 KOD CPV - 45221000

1.        WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych
zwi zanych z przebudow  drogi gminnej nr 107318 O w m. Trzebina Gmina Lubrza

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

l .3. Zakres Robót obj tych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie Robót wymie-
nionych w pkt. 1.1. i obejmuje prace zwi zane z: wykonaniem mieszanki betonowej wykonaniem deskowa  i niezb dnych rusztowa
uk adaniem i zag szczaniem mieszanki betonowej piel gnacj  betonu.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podstawowe w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w
ST DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne" oraz podanymi poni ej:

Beton zwyk y - beton o g sto ci powy ej 1.8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sk adników przed zwi zaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sk adników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodz cych przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasi kliwo  betonu - stosunek masy wody , któr  zdolny jest wch on  beton do jego masy w stanie suchym.

Stopie  wodoszczelno ci - symbol literowo-liczbowy ( np. W8 ) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem przepuszczalno ci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesi ciokrotn  warto  ci nienia wody w MPa , dzia aj cego na próbki betonowe.

Stopie  mrozoodporno ci - symbol literowo-liczbowy ( np. F150 ) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem jego odporno ci na
dzia ania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagan  liczb  cykli zamra ania i odmra ania próbek betonowych.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. B30 ) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem jego wytrzyma ci na ciska-
nie. Liczba po literze B oznacza wytrzyma  gwarantowan  Rj,G.

Wytrzyma  gwarantowana betonu na ciskanie - Rb
G - wytrzyma  zapewniona z 95% prawdopodobie stwem

, uzyskana w wyniku badania na ciskanie kostek sze ciennych o boku 150 mm , wykonanych, przechowywanych i ba-
danych zgodnie z PN-88/B-06250.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako  materia ów i wykonywanych Robót oraz za zgodno  z Dokumentacj
Projektow , ST i poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w ST DM.00.00.00
"Wymagania Ogólne".

2.       MATERIA Y

Wymagania dotycz ce jako ci mieszanki betonowej reguluj  postanowienia odpowiednich norm polskich oraz " Wy-
magania i zalecenia dotycz ce wykonania betonów do konstrukcji mostowych" wydane przez Generaln  Dyrekcj  Dróg
Publicznych w 1990 r.
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2.1. Sk adniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement - wymagania i badania
a) Rodzaje cementu

Cement pochodz cy z ka dej dostawy musi spe nia  wymagania zawarte w PN-88/B-3000 Dopuszczalne jest sto-
sowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-88/B-30000 o nast puj cych
markach:

marki "45"-do klasy betonu >B30
marki "35" - do betonu klasy B25 i poni ej

b) Wymagania dotycz ce sk adu cementu
Wg ustale  normy PN-88/B-3000
c) wiadectwo jako ci cementu
Ka da partia dostarczonego cementu musi posiada wiadectwo jako ci ( atest) wraz z wynikami bada
Cement pochodz cy z ka dej dostawy musi by  poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki ocenione wg
normy PN-88/B-30000.
Zakazuje si  pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów ) je eli nie ma pewno ci, e dostarczany jest tam tylko
jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
d) Badania podstawowych parametrów cementu
Cement pochodz cy od ka dej dostawy musi by  podany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki ocenione wg nor-
my PN-88/B-30000. Zakres bada  cementu pochodz cego z dostawy, dla której jest atest z wynikami bada  cementowni
- mo na wykona  tylko w zakresie bada  podstawowych.
Przed u yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega  nast puj cym badaniom:

- oznaczenie czasu wi zania wg PN-88/B-04300
- oznaczenie zmiany obj to ci wg PN-88/B-04300.

Wyniki w/w bada  musz  spe nia  nast puj ce wymagania: Przy  oznaczaniu czasu wi zania w aparacie Yicata:
dla cementu portlandzkiego normalnie twardniej cego
- pocz tek wi zania najwcze niej po up ywie 60 min.
- koniec wi zania najpó niej po up ywie 10 godz.
dla cementu portlandzkiego szybko twardniej cego
- pocz tek wi zania najwcze niej po up ywie 45 min.
-  koniec wi zania najpó niej po up ywie 6 godz

Przy oznaczaniu równomierno ci zmiany obj to ci:
- wg próby Le Chateliera nie wi cej ni  8 mm
- wg próby na plackach - normalna.

Dotyczy cementów portlandzkich normalnie i szybkotwardniej cych: sprawdzenie zawarto ci grudek (zbryle ) nie daj cych
si  rozgnie  w palcach i nie rozpadaj cych si  w wodzie . Nie dopuszcza si  wyst powania w cemencie, wi kszej ni  20%
ci aru cementu, grudek nie daj cych si  rozgnie  w palcach i nie rozpadaj cych si  w wodzie. Grudki nale y usun
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.
W przypadku, gdy w/w badania   wyka  niezgodno  z normami, cement nie mo e by    u yty do
betonu,
e Magazynowanie i okres sk adowania
Dla cementu pakowanego (workowanego): sk ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpie-
czone z boków przed opadami) lub magazyny zamkni te ( budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i cianach). Dla
cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, elbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
za adowania i wy adowania cementu luzem, zaopatrzone w urz dzenia do przeprowadzania kontroli obj to ci cementu
znajduj cego si  w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli obj to ci cementu, w azy do czyszczenia oraz
klamry na wewn trznych cianach).
Pod a sk adów otwartych powinny by  twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczaj ce cement przed ciekami
wody deszczowej i zanieczyszcze .
Pod ogi magazynów zamkni tych powinny by  suche i czyste, zabezpieczaj ce cement przed zawilgoceniem i zanie-
czyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale ny jest od miejsca przechowywania . Cement nie mo e
by  u yty do betonu po okresie:10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk adach otwartych po up ywie
trwa ci podanego przez wytwórni , w przypadku przechowywania w sk adach zamkni tych.
Ka da partia cementu posiadaj ca oddzielne wiadectwo jako ci powinna by  przechowywana osobno w sposób umo liwia-

cy j ej atwe rozró nienie.

2.1.2.     Kruszywo

2.1.2.l .Kruszywo grube - wymagania i badania
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa  si  sta ci  cech fizycznych i jednorodno ci  uziarnienia pozwalaj  na
wykonanie partii betonu o sta ej jako ci.
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Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musz  by  na placu sk adowym oddzielnie sk adowane na umocnionym i czystym
pod u w sposób uniemo liwiaj cy mieszanie si .
W przypadku stosowania kruszywa pochodz cego z ró nych róde  nale y spowodowa , aby udzia  tych kruszyw by  jedna-
kowy dla ca ej konstrukcji betonowej:
Kruszywa grube powinny wykazywa  wytrzyma  badan  przez ciskanie w cylindrze zgodn
z wymaganiami norm BN-69/6721-02 i BN-68/6723-01.
W kruszywie grubym nie dopuszcza si  grudek gliny.
W kruszywie grubym zawarto  podziarna nie powinna przekracza  5% , a nadziania 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by  wi ksze ni :1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego 3/4 odleg ci w wietle
mi dzy pr tami zbrojenia , le cymi w jednej p aszczy nie prostopad ej do kierunku betonowania.
Do betonów klas B 30 i wy szych nale y stosowa  wy cznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymia-
rze ziarna 16 mm. Stosowanie grysów z innych ska  dopuszcza si  pod warunkiem , e zosta y one zbadane w IBDiM lub innej
placówce badawczej uzgodnionej z Kierownikiem Projektu, a wyniki bada  spe niaj  poni sze wymagania ( dotyczy równie  gry-
sów granitowych i bazaltowych).
Grysy powinny odpowiada  nast puj cym wymaganiom:

- zawarto  py ów mineralnych - do 1%
- zawarto  ziaren nieforemnych (to jest wyd onych i p askich ) - do 20 % wska nik rozkruszenia - dla grysów grani-

towych - do 16%; dla grysów bazaltowych i innych - do 8% nasi kliwo  - do l .2%
- mrozoodporno  wed ug metody bezpo redniej - do 2% mrozoodporno  wg zmodyfikowanej metody bezpo redniej

(wg BN-84/6774-02 ) do 10%
- reaktywno  alkaliczna z cementem okre lona wg PN-78/B-06714/34 - nie powinna wywo ywa  zwi kszenia wy-

miarów liniowych ponad 0.1% zawarto  zwi zków siarki - do 0.1% zawarto  zanieczyszcze  obcych - do 0.25% za-
warto  zanieczyszcze  organicznych - nie daj ca barwy ciemniejszej od wzorcowej.

wir powinien spe nia  wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Mrozo-
odporno wiru , badana metod  bezpo redni  wg BN-84/6774-02 , ogranicza si  do 10%.
Dostawca kruszywa jest zobowi zany do przekazania dla ka dej partii kruszywa wyników jego pe nych bada  wg PN-86/B-06712
oraz wyników badania specjalnego dotycz ce reaktywno ci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Kierownika Projektu.
Na  budowie   nale y   dla  ka dej   partii  kruszywa  wykona    kontrolne   badania  niepe ne obejmuj ce:
oznaczenie sk adu ziarnowego wg PN-9l/B-06714/15 oznaczenie ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 oznaczenie za-
warto ci zanieczyszcze  obcych wg PN-78/B-06714/12 oznaczenie zawarto ci grudek gliny, które oznacza si  jak zawarto
zanieczyszcze  obcych oznaczenie zawarto ci py ów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. W przypadku, gdy kontrola wyka e
niezgodno  cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B- 06712, u ycie takiego kruszywa mo e nast pi  po
jego uszlachetnieniu (np. przez p ukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nale y prowadzi  bie  kontrol  wilgotno ci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 dla korygowania recepty Roboczej beto-
nu.
2.1.2.2.Kruszywo drobne - wymagania i badania
Kruszywem drobnym powinny by  piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto  poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si  mie ci  w granicach: do 0.25 mm  - 14 - 19% do
0.50 mm         - 33 - 48% do 1.00 mm         -57-76%.
Piasek powinien spe nia  nast puj ce wymagania:

- zawarto  py ów mineralnych - do 1.5%
- reaktywno  alkaliczna z cementem okre lona  wg PN-78/B-06714/34 – nie powinna wywo ywa  zwi kszenia

wymiarów liniowych ponad 0.1% zawarto  zwi zków siarki - do 0.2%
- zawarto  zanieczyszcze  obcych - do 0.25%
- zawarto  zanieczyszcze  organicznych - nie daj ca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-78/B-06714/26

w kruszywie drobnym nie dopuszcza si  grudek gliny.
Piasek pochodz cy z ka dej dostawy musi by  poddany badaniom niepe nym obejmuj cym:

- znaczenie sk adu ziarnowego wg PN-91 /B-06714115 oznaczenie zawarto ci zanieczyszcze  obcych wg PN-
78/B-06714/12 oznaczenie zawarto ci grudek gliny , które oznacza si  jak zawarto  zanieczyszcze  obcych.

- oznaczenie zawarto ci py ów mineralnych wg PN-78/B-06714/13
Zobowi zuje si  dostawc  do przekazania , dla ka dej partii piasku , wyników bada  pe nychwg PN-86/B-06712 oraz
okresowo wyników badania specjalnego dotycz cego reaktywno ci alkalicznej.
Do betonów klas B30, nale y stosowa  kruszywo o cznym uziarnieniu mieszcz cym si  w granicach podanych ni ej i na
rysunku l.
Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa.
Dla kruszywa do 16 mm:
bok oczka sita przechodzi przez sito w %

0.25 mm 3-8
0.50 mm                                        7-20
1.00 mm                                           12-32
2.00 mm                                          21-42
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4.00 mm                                        36-56
8.00 mm                                        60-76
6.00  mm                                          100
31.5 mm

Dla kruszywa do 31.5 mm: bok oczka sita przechodzi przez sito w %
0.25 mm 2- 8
0.50 mm                                        5-18
1.00 mm                                        8-28
2.00 mm                                         14-37
4 00 mm                                          23 - 47
8.00 mm                                        38-62
16.0  mm                                        62-80
31.5 mm                                           100

Nale y d , aby punkt py owo-piaskowy wynosi :

- 0.3 - dla betonów g stoplastycznych

- 0.5 - dla betonów plastycznych.
Zaleca si , aby punkt piaskowy wynosi :

35 ÷ 40% przy kruszywie grubym do 16 mm
30 - 35% przy kruszywie grubym do 31.5 mm

Bok oczka sita, mm

Krzywe uziarnienia kruszywa: a - 0^-31,5 mm, b - 0^16 mm

Wykres  a

O T-

100 T
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Bok oczka sita, mm

Rys. l. Zalecane graniczne krzywe uziarnienia kruszywa

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada  wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Wod  do betonu przewiduje si  czerpa  z wodoci gów miejskich, woda ta nie wymaga badania.

2.1.4.    Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si  stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dzia aniu :

napowietrzaj cym
uplastyczniaj cym
przy pieszaj cym lub opó niaj cym.

Dopuszcza si  stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzaj co – astyczniaj cych przy pieszaj co - uplastyczniaj cych.
Domieszki do betonów mostowych musz  mie wiadectwa dopuszczenia do ich stosowania, wydane przez Instytut Badawczy
Dróg i Mostów. Domieszki do betonów mostowych musz  posiada  atest producenta.

Na budowie nale y stosowa  klasy betonu okre lone w Dokumentacji Projektowej.

Poszczególne elementy konstrukcji mostowej w zale no ci od warunków eksploatacji, nale y wykonywa
wy cznie z betonu klasy co najmniej:
B30  - pozosta e fundamenty i konstrukcje podpór (w tym masywne w rodowisku
agresywnym), konstrukcje no ne prz se  (monolityczne  i  prefabrykowane ) z betonu zbrojonego, elementy wyposa enia (chod-
niki).
Wymagania dla betonu
Beton do konstrukcji mostowych musi spe nia  wymagania zestawione poni ej: nasi kliwo  - do 4% - badanie wg PN-88/B-06250
mrozoodporno  - ubytek masy nie wi kszy od 5%, spadek wytrzyma ci na ciskanie nie wi kszy ni  20% po 150 cyklach
zamra ania i odmra ania (F150)- badanie wg PN-88/B-06250 wodoszczelno  - wi ksza od 0.8 MPa (W8) wska nik wodno-
cementowy - w/c - ma by  mniejszy od 0.5.

2.2.1.     Sk ad mieszanki betonowej
Sk ad mieszanki betonowej powinien by  ustalony zgodnie z norm  PN-88/B-06250 oraz z dodatkowymi wymaganiami Minister-
stwa Komunikacji, a mianowicie:
Sk ad mieszanki betonowej powinien by  taki, aby przy najmniejszej ilo ci wody zapewni  szczelne u enie mieszanki w
wyniku zag szczania przez wibrowanie. Wska nik wodno-cementowy - w/c - ma by  mniejszy od 0.5.
sk ad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga  on zatwierdzenia przez Kierownika
Projektu

2.2 Mieszanka betonowa

.Stosunek   poszczególnych   frakcji   kruszywa   grubego   ustalany   do wiadczalnie   powinien odpowiada  najmniejszej jamisto-
ci.
Zawarto  piasku w stosie okruchowym powinna by  jak najmniejsza i jednocze nie zapewnia  niezb dn  urabialno  przy zag sz-
czeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by  wi ksza ni : 37% - przy kruszywie grubym do 31.5 mm 42% - przy kruszywie gru-
bym do 16 mm. Optymaln  zawarto  piasku w mieszance betonowej ustala si  nast puj co: z ustalonym optymalnym sk adem
kruszywa grubego wykonuje si  kilka (3-*-5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej
konsystencji zawieraj cych ró , ale nie wi ksz  od dopuszczalnej ilo  piasku za optymaln  ilo  piasku przyjmuje si  tak , przy
której mieszanka

Wykres  b
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betonowa zag szczona przez wibrowanie charakteryzuje si  najwi ksz  mas  obj to ciow . Warto  wspó czynnika A do wzoru
Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wska nika w/c charakteryzuj cego mieszank  betonow  nale y wyznaczy  do wiadczal-
nie.
Wspó czynnik ten wyznacza si  na podstawie uzyskanych wytrzyma ci wi kszych od warto ci przewidywanej teore-
tycznie) wykonanych ze stosowanych materia ów.
Dla teoretycznego ustalenia warto ci wska nika w/c w mieszance mo na skorzysta  z warto ci parametru A podawanego w litera-
turze fachowej.
Maksymalne ilo ci cementu w zale no ci od klasy betonu s  nast puj ce: 400 kG/m3 - dla betonu klas B25 i B30 450 kG/m3 - dla
betonu klas B35 i wy szych.
Dopuszcza si  przekraczanie tych ilo ci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgod  Kierownika Projektu.
Nale y wyznacza  warto ci odchylenia standardowego zwi zanego z poziomem wytwarzania mieszanki betonowej oraz warto-
ci wspó czynnika B okre laj cego wp yw obróbki cieplnej na wytrzyma  betonu w celu dok adniejszego wyznaczenia

wytrzyma ci redniej (R) i umownej (RQ) i wynikaj cego z nich
warto ci wska nika w/c. Warto ci te nale y wyznaczy  wg PN-88/B-06250.
Przy projektowaniu sk adu mieszanki betonowej zag szczanej przez wibrowanie i dojrzewaj cej w warunkach naturalnych

rednia temperatura dobowa nie ni sza ni  10°C), redni  wymagan  wytrzyma  na ciskanie nale y okre li  jako równ  1.3
RGj,.
W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania ( np. odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwy szo-
nej temperatury ), nale y uwzgl dni  wp yw tych czynników na wytrzyma  betonu.
Zawarto  powietrza w mieszance betonowej badana metod  ci nieniow  wg PN-88/B-06250 nie powinna przekracza :

- warto ci 2% - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzaj cych warto ci 3.5-5- 5.5% - dla betonu nara o-
nego na czynniki atmosferyczne     przy uziarnieniu kruszywa 0 - 16mm

- warto ci 3-5-5% - dla betonu nara onego na czynniki atmosferyczne     przy uziarnieniu kruszywa 0 - 31.5mm
- warto ci 4.5 + 6.5% - dla betonu nara onego na sta y dost p wody przed zamarzni ciem przy uziarnieniu kruszywa 0 -

16mm
- warto ci 4-6% - dla betonu nara onego na sta y dost p wody przed zamarzni ciem przy uziarnieniu kruszywa 0--

31.5mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by  nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-88/B-06250 symbolem K-3.
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si  podczas projektowania jej sk adu i nast pnie przy wytwarzaniu. Do-
puszcza si  dwie metody badania: metod  Ve - Be metod  sto ka opadowego.
Ró nice pomi dzy za on  konsystencj  mieszanki, a kontrolowan  metodami wg PN-88/B-06250, nie mog  przekroczy :
± 20% warto ci wska nika Ve - Be ±10 mm przy pomiarze sto kiem opadowym. Pomiaru konsystencji mieszanek Kl do K3 wg
PN-88/B-06250, dokona  aparatem Ve - Be.
Dla konsystencji plastycznej  K3  dopuszcza si  na budowie pomiar przy pomocy sto ka opadowego.

3.       SPRZ T

Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu. Dozatory
musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji. Mieszanie sk adników powinno si  odbywa  wy cznie w betoniarkach o
wymuszonym dzia aniu (zabrania si  stosowania mieszarek wolnospadowych).
Do  podawania mieszanek nale y stosowa  pojemniki  lub pompy przystosowane  do podawania mieszanek plastycz-
nych. Do zag szczania mieszanki betonowej nale y stosowa : przy zag szczaniu wg bnym - wibratory z bu awami o
rednicy nie wi kszej  od 0.65 odleg ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w p aszczy nie poziomej, o cz stotliwo ci

6000 drga /min. przy zag szczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosowa aty wibracyjne charaktery-
zuj ce si  jednakowymi drganiami na ca ej d ugo ci.

4.       TRANSPORT

4.1.Transport, podawanie i uk adanie mieszanki betonowej

rodki do transportu betonu:
Mieszanki betonowe mog  by  transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). Ilo  "gruszek" nale y
dobra  tak, aby zapewni  wymagan  szybko  betonowania z uwzgl dnieniem odleg ci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania:

- Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by  d szy ni : 90min. -przytemperaturze + 15°C 70
min. - przy temperaturze + 20°C 30 min. - przy temperaturze + 30°C

5.       WYKONANIE ROBÓT

5.1.Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram
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Robót uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich b  wykonywane Roboty betonowe.

5.2 Zalecenia ogólne

Rozpocz cie Robót betoniarskich mo e nast pi  w oparciu o Szczegó owy Harmonogram i Dokumentacj  Technologiczn
(zaakceptowan  przez Kierownika Projektu) obejmuj :

- wybór sk adników betonu
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej
- sposób transportu mieszanki betonowej
- kolejno  i sposób betonowania
- wskazanie przerw roboczych i sposobu czenia betonu w przerwach
- sposób piel gnacji betonu
- warunki rozformowania konstrukcji
- zestawienie koniecznych bada .

Przed przyst pieniem do betonowania, powinna by  stwierdzona przez Kierownika Projektu prawid owo  wykonania
wszystkich Robót poprzedzaj cych betonowanie, a w szczególno ci:

- prawid owo  wykonania deskowa , rusztowa , usztywnie  pomostów itp.
- prawid owo  wykonania zbrojenia
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio u onego w miejscu przerwy roboczej
- prawid owo  wykonania wszystkich Robót zanikaj cych, mi dzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,

warstw izolacyjnych, u enia ysk itp.
- prawid owo  rozmieszczenia i niezmienno  kszta tu elementów wbudowywanych w betonow  konstrukcj

(kana y-rury, wpusty, s czki itp.) gotowo  sprz tu i urz dze  do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musz  by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250  i PN-65/B-06251 oraz " Wy-
maganiami....."

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.3.1. Dozowanie sk adników:
Dozowanie sk adników do mieszanki betonowej powinno by  dokonywane wy cznie wagowo z dok adno ci :
± 2% - przy dozowaniu cementu i wody, ±3% - przy dozowaniu kruszywa. Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo
legalizacji.
Wagi powinny by  kontrolowane co najmniej raz w roku. Urz dzenia dozuj ce wod , i p ynne domieszki powinny by
sprawdzane co najmniej raz w miesi cu.
Przy  dozowaniu  sk adników powinno  si  uwzgl dnia  korekt  zwi zan  ze  zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
5.3.2. Mieszanie sk adników
Mieszanie sk adników powinno odbywa  si  wy cznie w betoniarkach o wymuszonym
dzia aniu (zabrania si  stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nale y ustali  do wiadczalnie, jednak nie powinien by  krótszy ni  2 minuty.

5.3.3.  Podawanie i uk adanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nale y stosowa  pojemniki o konstrukcji umo liwaj cej atwe ich opró nianie lub
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowi zuj  odr bne wymagania
technologiczne, przy czym wymaga si  sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przyst pieniem do uk adania betonu nale y sprawdzi : po enie zbrojenia, zgodno  rz dnych z projektem,  czysto
deskowania   oraz   obecno    wk adek   dystansowych   zapewniaj cych wymagan  wielko  otuliny.
Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca  z wysoko ci wi kszej ni  0,75m od powierzchni, na któr  spada. W przypadku,
gdy wysoko  ta jest wi ksza, nale y mieszank  podawa  za pomoc  rynny zsypowej (do wysoko ci 3,0m) lub leja zsypo-
wego teleskopowego (do wysoko ci 8,0m)
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych nale y przestrzega  Dokumentacji Projektowej, która powinna
uwzgl dnia  nast puj ce zalecenia:
w fundamentach i korpusach podpór wzmacnianych , mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z pojemnika
lub ruroci gu pompy, b  te  za po rednictwem rynny, warstwami o grubo ci do 40 cm, zag szczaj c wibratorami
wg bnymi przy wykonywaniu p yt mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z pojemnika lub   ruroci gu pompy.
Przy betonowaniu chodników, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosowa  wibratory wg bne.
Do zag szczania i wyrównania powierzchni p yty betonowej wzmacniaj cej i ochronnej na izolacji nale y stosowa
belki ( aty) wibracyjne.

5.3.4. Zag szczanie betonu
Przy zag szczaniu mieszanki betonowej nale y stosowa  nast puj ce warunki:
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Wibratory wg bne stosowa  o cz stotliwo ci min. 6000 drga  na minut , z bu awami  o rednicy nie wi kszej ni  0,65 odle-
ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w p aszczy nie poziomej.

Podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nie wolno dotyka  zbrojenia bu aw  wibratora.
Podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nale y zag bia  bu aw  na g boko  5-^8 cm w warstw  poprzedni  i
przytrzymywa  bu aw  w jednym miejscu w czasie 20-^-30 s k., po czym wyjmowa  powoli w stanie wibruj cym.
Kolejne miejsca zag bienia bu awy powinny by  od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dzia ania wibratora. Odleg  ta zwykle wynosi 0,3-K),7 m.
Belki ( aty) wibracyjne powinny by  stosowane do wyrównania powierzchni betonu p yt pomostów i charakteryzowa
si  jednakowymi drganiami na ca ej d ugo ci.
Czas zag szczania wibratorem powierzchniowym, lub belk  ( at ) wibracyjn  w jednym miejscu powinien wynosi  od
30 do 60 s k.
Zasi g dzia ania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku g boko ci i od 1,0 do 1,5 m w
kierunku d ugo ci elementu. Rozstaw wibratorów nale y ustali  do wiadczalnie tak , aby nie powstawa y martwe pola.
Mocowanie wibratorów powinno by  trwa e i sztywne
5.3.5. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nale y sytuowa  w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Ukszta towanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by  uzgodnione z projektantem, a w prostszych przy-
padkach mo na si  kierowa  zasad , e powinna ona by  prostopad a do kierunku napr  g ównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by  starannie przygotowana do po czenia betonu
stwardnia ego ze wie ym przez: usuni cie z powierzchni betonu stwardnia ego, lu nych okruchów betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego zwil enie wod  i narzucenie kilkumilimetrowej  warstwy kontaktowej     z g stego zaczynu ce-
mentowego o grubo ci 2-^3 mm lub zaprawy cementowej l : l o grubo ci 5 mm.
Powy sze zabiegi nale y wykona  bezpo rednio przed rozpocz ciem betonowania.
W   przypadku   przerwy   w   uk adaniu   betonu   zag szczanym   przezwibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si  odby  pó niej ni  w ci gu 3 godzin lub po ca kowitym stwardnieniu betonu.
Je eli temperatura powietrza jest wy sza ni  20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekracza  2 godzin.
Po   wznowieniu  betonowania  nale y  unika    dotykania  wibratorem  deskowania, zbrojenia i poprzednio u onego
betonu.

5.3.6.     Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku , gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak e w nocy, konieczne jest wcze niejsze przygotowa-
nie odpowiedniego o wietlenia, zapewniaj cego prawid owe wykonawstwo Robót i dostateczne warunki bezpiecze stwa
pracy.

5.3.7.     Pobranie próbek i badanie
Na wykonawcy spoczywa obowi zek zapewnienia wykonania bada  laboratoryjnych (przez w asne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych norm  PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Kierowni-
kowi Projektu wszystkich wyników bada  dotycz cych jako ci betonu i stosowanych materia ów.
Je eli beton  poddany jest  specjalnym   zabiegom technologicznym, nale y opracowa  plan kontroli jako ci betonu
dostosowany do wymaga  technologii produkcji. W planie kontroli    powinny by  uwzgl dnione badania przewidzia-
ne aktualn    norm  i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawid owo ci zastosowanych
zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmowa :

badanie sk adników betonu badanie mieszanki betonowej badanie betonu. Zestawienie wymaganych bada  betonu wg PN-
88/B-06250 podano poni ej:

Rodzaj badania punkt wg normy PN- Metoda badania wg Termin lub
88/B-06250 cz sto  badania

Badania 1) Badanie cementu: Bezpo rednio przed
sk adników - czasu wi zania 3.1 PN-88/B-04300 yciem       ka dej
betonu - zmiany obj to ci 3.1 jw. dostarczonej partii

- obecno ci grudek 3.1 jw.
2) Badanie kruszywa: PN-78/B-06714
- sk adu ziarnowego 3.2 710
- kszta tu ziarn 3.2 /16
- zawarto ci py ów 3.2 /13 j. w.
-zawarto ci
zanieczyszcze 3.2 /12
- wilgotno ci 3.2 718
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3) Badanie wody 3.3 PN-88/B-32250 przy      rozpocz ciu
robót i w przypadku
stwierdzenia zanie-
czyszcze

4)Badanie dodatkowe do-
mieszek

3.4 Instrukcji ITB nr
206/77 i wiadectw
dopuszczenia do
stosowania

Rodzaj badania punkt wg normy PN-
88/B-06250

Metoda badania wg Termin lub cz sto
badania

Badania mie-
szanki Beto-
nowej

Urabialno ci 4.2 PN-88/B-06350 przy     rozpocz -ciu
robót

Konsystencji 4.2 j. w. przy projektowaniu
recepty  i  2  razy  na
zmian  robocz

Zawarto ci powietrza 4.3 j. w. j. w.
1) Wytrzyma  na ciska-
nie na próbkach

5.1 j. w. po ustaleniu recepty i
po     wykonaniu
ka dej partii betonu

2)      Wytrzyma       na
ciskanie       - badania

nieniszcz ce

5.2 PN-74/B-06261 PN-
74/B-06262

w        przypadkach
technicznie uzasad-
nionych

3) Nasi kliwo 5.2. PN-88/B-06205 po              ustaleniu
recepty,     3     razy
w okresie wykonywa-
nia konstrukcji i raz
na
5000 m3 betonu

4) Mrozoodporno 5.3 j. w. j. w.
5) Przepuszczalno  wody 5.4 j. w. j. w.

Warunki atmosferyczne przy uk adaniu mieszanki betonowej i wi zaniu betonu

5.4.1.  Betonowanie w zale no ci od warunków atmosferycznych
Betonowanie konstrukcji nale y wykonywa  wy cznie w temperaturach nie ni szych ni  plus 5°C, zachowuj c
warunki umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzyma ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni -
ciem.
Uzyskanie wytrzyma ci 15 MPa powinno by  zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warun-
kach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si  betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to zgody
Kierownika Projektu oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uk adania i zabezpie-
czenia uformowanego elementu przed utrat  ciep a w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w
chwili opró niania betoniarki nie powinna by  wy sza ni  35°C.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poni ej 0°C w okresie twardnienia betonu, nale y wcze niej podj
dzia ania organizacyjne pozwalaj ce na odpowiednie os oni cie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.5.1.     Materia y i sposoby piel gnacji betonu
Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si  przykrycie powierzchni betonu lekkimi os onami wodosz-
czelnymi zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i chroni cymi beton przed deszczem i nas onecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wy szej ni  + 5°C nale y nie pó niej ni  po 12 godz. od zako czenia betonowania rozpo-
cz  piel gnacj  wilgotno ciow  betonu i prowadzi  j  co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
dob ).

5.4.

Piel gnacja betonu5.5.
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Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wy szej , beton nale y polewa  w ci gu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzie  i
co najmniej l raz w nocy, a w nast pne dni jak wy ej.
Nanoszenie b on nieprzepuszczaj cych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie b dzie si czy  z nast pn
warstw  konstrukcji monolitycznej, a tak e gdy nie s  stawiane wymagania odno nie jako ci piel gnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spe nia  wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by  chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzyma ci na ciskanie co najmniej 15 MPa.
Obci anie wie o zabetonowanej konstrukcji lekkimi rodkami transportu dopuszcza si  po osi gni ciu przez beton
wytrzyma ci co najmniej 5 MPa.

5.6. Wyka czanie powierzchni betonu

5.6.1.     Równo  powierzchni i tolerancje
Dla powierzchni betonów w konstrukcji no nej obowi zuj  nast puj ce wymagania:
Wszystkie betonowe powierzchnie musz  by  g adkie i równe, bez zag bie  mi dzy ziarnami kruszywa, prze omami i
wybrzuszeniami ponad powierzchni .

kni cia s  niedopuszczalne.
Rysy powierzchniowe skurczowe s  dopuszczalne pod warunkiem, e zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu mi-
nimum 2,5 cm.
Pustki, raki i wykruszyny s  dopuszczalne pod warunkiem, e otulenie zbrojenia betonu b dzie nie niniejsze ni  2,50 cm, a
powierzchnia na której wyst puj  nie wi ksza ni  0,5 % powierzchni.
Równo  gorszej powierzchni ustroju no nego przeznaczonej pod izolacj  powinna odpowiada  wymaganiom normy
PN-69/B-10260 tj. wypuk ci i wg bienia nie powinny by  wi ksze ni  2 mm.

5.6.2.    Faktura powierzchni i naprawa uszkodze
Je eli projekt nie przewiduje specjalnego wyko czenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu konstrukcji nale y:
Wszystkie wystaj ce nierówno ci wyrówna  za pomoc  tarcz karborandowych i czystej wody bezpo rednio po rozebra-
niu szalunków.
Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupe ni  betonem i nast pnie wyg adzi  packami, aby otrzyma
równ  i jednorodn  powierzchni  bez do ków i porów.
Wyrównan  wg powy szych zalece  powierzchni  nale y obrzuci  zapraw  i lekko wyszczotkowa  wilgotn  szczotk ,
aby usun  powierzchnie szkliste.

5.7 Rusztowania

5.7.1.Postanowienia ogólne
Wykonanie rusztowa  powinno zapewni  prawid owo  kszta tu i wymiarów formowanego elementu konstrukcji.
Budow  rusztowa  nale y prowadzi  zgodnie z Dokumentacj  Wykonawcy uwzgl dniaj  wymagania niniejsza ST.
Wykonanie rusztowa  powinno uwzgl dni  ugi cie i osiadanie rusztowa  pod wp ywem ci aru u onego betonu, zgod-
nie z warto ciami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

5.7.2.  Projekt Techniczny rusztowa  i jego zatwierdzenie.
- Wykonawca musi przygotowa  i przed  Kierownikowi Projektu szczegó owe Dokumentacje Projektowe rusz-
towa  roboczych, nios cych i monta owych. Projekty te powinny by  zatwierdzone przed przyst pieniem do realizacji
- Dokumentacja Projektowa rusztowa  musi by  wykonany zgodnie z wytycznymi: WP-D.DP 31-"Rusztowania dla
budowy mostów stalowych, elbetowych lub z betonu spr onego"
- Dokumentacja Projektowa rusztowa  powinien uwzgl dnia  osiadania i ugi cia rusztowa  oraz podniesienie wyko-
nawcze prz se  tak aby po rozdeskowaniu niweleta obiektu i spadki pod ne i poprzeczne by y zgodne z Dokumentacj
Projektow .
- Do rusztowa  nale y stosowa  drewno iglaste nast puj cych klas jako ci wg PN-92/D-95017: II klasy - na pale
wbijane w grunt

II klasy lub III klasy - na belki klatek podpieraj cych konstrukcj  na rusztowaniu
IV i V klasy - na deski pomostu, por cze itp.
W uzasadnionych przypadkach zamiast drewna iglastego mo na stosowa  drewno d bowe.
Dopuszcza si  u ywanie podk adów kolejowych starou ytecznych na pod e fundamentowe pod warunkiem
uwzgl dnienia tego w obliczeniach statycznych.

5.7.3.  Kolejno  i sposób monta u
Kolejno  i sposób monta u rusztowa  - ustalone w Dokumentacji Projektowej rusztowania.

5.7.4.   Warunki wykonania rusztowa
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- Rusztowania nios ce dla konstrukcji monolitycznych powinny by  tak zaprojektowane i wykonane aby zapewni  dostateczn
sztywno  i niezmienno  kszta tu podczas betonowania.
- Do rusztowa  nale y u ywa  drewna w dobrym stanie bez uszkodze  mog cych mie  wp yw na jego wytrzyma . Drewno
powinno odpowiada  wymaganiom normy PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002
- We wszystkich konstrukcjach rusztowa  nale y stosowa  kliny z drewna twardego lub inne rozwi zania, które umo -
liwi  w ciw  regulacj  rusztowa
- Kierownik Projektu mo e odmówi  zezwolenia na prowadzenie robót betonowych je eli uzna rusztowanie za niebez-
pieczne pod wzgl dem BHP i nie gwarantuj ce przeniesienia obci . Zezwolenie na prowadzenie robót nie zwalnia Wyko-
nawcy z odpowiedzialno ci za jako  i ostateczny efekt Robót.
- Rusztowania stalowe powinny by  wykonane z kszta towników, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali StSX, St3SY lub
St3S dla elementów spawalnych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Mo na rów-
nie  stosowa  stal o podwy szonej wytrzyma ci 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunków stali mog  by
stosowane pod warunkiem ustalenia napr  dopuszczalnych i stwierdzenia spawa no ci stali przez odpowiednie placówki
naukowo badawcze.
- Do czenia elementów rusztowa  nale y stosowa ruby z bem sze ciok tnym, które powinny odpowiada  wymaga-
niom wg PN-85/M-82101 z nakr tkami wg PN-86/M-82144
- ci gi do usztywnienia rusztowa  nale y wykona ze stali okr ej St3SX, St3SY zgodnie z PN-75/H-93200/00 z nakr tki
rzymskie napinaj ce wg PN-57/M-82269
- Materia y do zabezpieczenia przed korozj  powinny by  zgodne z instrukcj KOR-3A.

5.7.5. Pomiary osiada  w czasie realizacji Robót
- Wykonawca winien zainstalowa  urz dzenie zapewniaj ce mo liwo  wykonania dodatkowych pomiarów niwelacyj-
nych dla obserwacji osiada  i ugi  rusztowa

5.7.6.     Tolerancje wykonawcze dla rusztowa .
- Dopuszczalne odkszta cenie elementów rusztowa  stalowych, które mierzy si  jako strza  pomi dzy naci gni  strun , a
poszczególnymi elementami (t.j. ciank  rury, pó , ciank  lub rodnikiem kszta townika) s  nast puj ce:

dla cz ci pionowych - 0,001 ich d ugo ci i nie wi ksza ni  1,5 mm
dla cz ci poziomych - 0,001 ich d ugo ci i nie wi ksza ni  1,5 mm
dla ci gów - 0,002 ich d ugo ci i nie wi ksza ni  2,0 mm

- Dopuszczalne odchy ki w rednicach otworów na ruby w elementach stalowych nie powinny by  wi ksze ni :
l mm    - dla otworów o rednicy nominalnej do 20 mm 1,5 mm - dla otworów o rednicy no-
minalnej powy ej 20 mm -5%nominalnej rednicy otworu oraz l mm - dla owalno ci otwo-
rów (tj. ró nicy pomi dzy najwi ksz  i najmniejsz rednic )

2 mm oraz 3% grubo ci czonych elementów - dla sko no ci otworów
- Dopuszczalne odchy ki w ustawieniu rusztowa  stalowych s  nast puj ce:

±5 cm - w rozstawie wie  klatek w planie w stosunku do rozstawu zaprojektowanego w za eniu
ca kowicie osiowego przenoszenia obci  pionowych

0,5% wysoko ci  rusztowania  lecz  nie  wi cej   ni  5   cm -  w wychyleniu  rusztowania  z  p aszczyzny
pionowej

±3 cm - w rozstawie belek podwalinowych i oczepów
±2 cm - w rz dnych oczepów

- Dopuszczalne odchy ki przy posadowieniu na rusztach lub podwalinach wynosz : ±10 cm - w równomier-
nym rozstawie poszczególnych belek rusztu

±10 cm - w po eniu rodka ci ko ci rusztu w stosunku do po enia wypadkowej
- Dopuszczalne odchy ki przy posadowieniu na klatkach z podk adów wynosz : ±5 cm - dla odchy-
lenia w rozstawie poszczególnych podk adów ±10 cm - w po eniu rodka ci ko ci podstawy
klatki
- Dopuszczalne odchy ki wymiarowe dla pozosta ych typów rusztowa  wynosz :

±15 cm- w rozstawie szeregów pali lub ram rusztowaniowych
±2 cm - w rozstawie pod nie i poprzecznie
±1 cm - w d ugo ci wsporników
4% - w przekrojach poprzecznych elementów
0,5% wysoko ci lecz nie wi cej ni  3 cm - w wychyleniu jarzm lub ram z p aszczyzny pionowej
10% O w wielko ci podniesienia wykonawczego w stosunku do warto ci obliczeniowej

- Dopuszczalne ugi cia pionowe nie powinny przekracza : 1/400 l - w bel-
kach podd wigarowych 1/200 l - w belkach pomostów roboczych.

5.7.7.  Wymagania bezpiecze stwa i higieny pracy na rusztowaniach
a) Dokr cenie rub cz cych
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Przed przyst pieniem do pracy na rusztowaniach wszystkie ruby cz ce cz ci sk adowe powinny by  ca kowicie
dokr cone. Szczególnie nale y zwróci  uwag  na w ciwy naci g ci gów w st eniach poprzecznych i pod nych
rusztowania.
b) Uziemienie rusztowa
Ka da konstrukcja rusztowania z elementów stalowych powinna by  uziemiona zgodnie z PN-86/E-05003/01. Szczególnie
wa ne jest uziemienie elementów stalowych, po których poruszaj  si  d wigi lub inne urz dzenia z silnikami elektryczny-
mi. Oporno  uziemienia mierzona pr dem zmiennym o cz stotliwo ci 50 Hz nie powinna przekracza  12Q. Odleg
mi dzy uziomami nie powinna przekracza  16 m.
c) Odleg  rusztowania od napowietrznej linii energetycznej
W przypadku kiedy w czasie prac monta owych zachodzi mo liwo  zetkni cia stalowego elementu rusztowania
z przewodem linii energetycznej, w tym równie  przewodów trakcji, linie te na czas prowadzenia Robót winny
by    wy czone   wzgl dnie   Wykonawca   winien   sporz dzi    Dokumentacj    Projektow    odpowiedniego
zabezpieczenia.
d) Dost p do rusztowa
Nale y przewidzie  na ka dym rusztowaniu drabiny dla pracowników. Nie jest dozwolone takie wykonywanie
rusztowa , e dost p do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie si  po konstrukcji rusztowania.
e) Pomosty rusztowa
Na wierzchu rusztowa  powinny by  pomosty z desek z obustronnymi por czami wysoko ci co najmniej 1,10 m i z kra-

nikami wysoko ci 0,15 m. Szeroko  swobodnego przej cia dla robotników nie powinna by  mniejsza od 0,60 m.
f) Praca na rusztowaniach powinna odbywa  si  w kaskach ochronnych, równie  pracownicy znajduj cy si  pod ruszto-
waniami powinni mie  kaski. Podczas pracy nale y ustawi  widoczne tablice ostrzegawcze.
g) Praca d wigami powinna by  wykonywana z zachowaniem odno nych przepisów i instrukcji.

5.7.8.  Rozbiórka rusztowa
a) Rozbiórki rusztowa  nios cych dla konstrukcji monolitycznych mo na dokona  po terminie okre lonym w Doku-
mentacji Projektowej obiektu. Je eli w Dokumentacji projektowej nie podano specjalnych zastrze  to przy prawid o-
wej piel gnacji betonu i temperaturze otoczenia powy ej +15°C mo na dla betonów dojrzewaj cych w sposób normalny
usun  rusztowanie w nast puj cych terminach:

- 10-12 dni - dla rusztowa cian i s upów
- 28 dni - dla oczepów, p yt i belek

Gdy temperatura dobowa spada poni ej O °C wówczas nale y uzna , e beton nie twardnieje i takich dób nie nale y
zalicza  do czasu twardnienia betonu.
b) Rozbiórk  rusztowa  monta owych i roboczych nale y wykona  po wykonaniu wszystkich Robót dla których zosta y
przewidziane.
c) Kolejno  rozbiórki
Rozbiórk  rusztowa  nale y wykonywa  w sposób zabezpieczaj cy stateczno  cz ci rusztowa  jeszcze nierozebra-
nych oraz zapewniaj cych bezpiecze stwo pracy.
d) Górne belki wie cz ce nale y rozmontowywa  przy zachowaniu ca kowitej ilo ci rub cz cych st enie i klatki
rusztowa .
e) Je eli st enia rusztowa  s  pi trowe nale y zdejmowa  jednocze nie tylko st enia tych pi ter, których klatki b
nast pnie demontowane.
f) Elementy nale y demontowa  kolejno, odkr caj c tylko te ruby, które mocuj  element demontowany.
g) Przy rozpi to ci prz se  wi kszych od 15 m i ustrojach statycznie niewyznaczalnych, kolejno  usuwania podpór
okre la  nale y na podstawie Dokumentacji Projektowej rusztowania oraz Projektu Technologii Robót

5.8 Deskowania

5.8.1.     Uwagi ogólne
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój no ny, podpory) powinny by  wykonywane
wed ug projektu technicznego deskowania , opartego na obliczeniach statyczno-wytrzyma ciowych. Obliczenia prze-
prowadzi  dla warunków podanych w nast puj cych normach:
- PN-92/S-10082  Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane, projektowanie.
- PN-81/B-03150.01 Konstrukcje   z   drewna   i   materia ów   drewnopochodnych.   Obliczenia   statyczne i projek-

towanie. Materia y.
- PN-81/B-03150.03      Konstrukcje   z   drewna   i   materia ów   drewnopochodnych.   Obliczenia   statyczne i projek-

towanie. Z cza.
Konstrukcja deskowa  powinna by  sprawdzana na si y wywo ane:

a) parciem wie ej masy betonowej
b) uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz uwzgl dnia  :

-szybko  betonowania
-sposób zag szczania
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obci enia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowania powinna spe nia  nast puj ce waunki:
- zapewnia  odpowiedni  sztywno  i niezmienno  kszta tu konstrukcji
- zapewnia  j ednorodn  powierzchni  betonu
- zapewnia  odpowiedni  szczelno
- zapewnia atwy ich monta  i demonta  oraz wielokrotno  u ycia
- wykazywa  odporno  na deformacj  pod wp ywem warunków atmosferycznych.

5.8.2. Materia y
Deskowania zaleca si  wykonywa  z drewna i materia ów drewnopochodnych (sklejka, p yty pil niowe). Deskowania
nale y wykonywa  z desek drzew iglastych III lub IV klasy . Minimalna grubo  desek 32 mm , maksymalna szero-
ko  18 cm.

5.8.3.     Przygotowanie deskowania
Deski powinny by  jednostronnie strugane i przygotowane do czenia na wpust i pióro. W przypadku stosowania de-
sek bez wpustu i pióra nale y uszczelni  szczeliny pomi dzy deskami ta mami z tworzyw sztucznych albo piank .
Nale y zwróci  szczególn  uwag  na uszczelnienie styków cian z dnem deskowania oraz styków deskowa  belek i
poprzecznie. Zaleca si  stosowanie sfazowa  o wymiarach 2-^4 cm na stykach dwóch prostopad ych do siebie cian,
szczególnie w stykach wkl ych. Mo na takie sfazowanie wykonywa  równie  wtedy, gdy nie przewidziano ich w
projekcie. W takim przypadku nale y przeprowadzi , w razie potrzeby, korekt  rozmieszczenia zbrojenia, zmian  roz-
mieszczenia powinien zatwierdzi  Kierownik Projektu. Zaleca si  wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych
stykaj cych si  z mas  betonow  przez pokrywanie drewna sklejk , p ytami z tworzyw, warstwami z ywic.

5.8.4.     Tolerancje wykonania deskowania
Dopuszcza si  nast puj ce odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem: rozstaw eber deskowa  ±
0.5% i nie wi cej ni  2 cm grubo  desek jednego elementu deskowania ± 0.2 cm
odchylenie od pionu ciany deskowania ± 0.2% wysoko ci ciany i nie wi cej ni  0.5 cm prostoliniowo  kraw dzi eber
± 0.1% (w kierunku ich d ugo ci)
miejscowe nierówno ci powierzchni deskowania (przy pomiarze at  d ugo ci 3.0 m) ± 0.2 cm wymiary kszta tu elementu
betonowego - 0.2% wysoko ci i nie wi cej ni  - 0.5 cm
+0.5% wysoko ci i nie wi cej ni  + 2.0 cm - 0.2% grubo ci (szeroko ci) i nie wi cej ni  +0.2 cm + 0.5% grubo ci (szero-
ko ci) i nie wi cej ni  +0.5 cm
5.8.5.     Dopuszczalne ugi cia deskowania  deskach i belkach pomostów 1/2001  deskach deskowa  widocznych powierzch-
ni betonowych lub elbetowych  1/400 l w deskach deskowa  niewidocznych powierzchni betonowych lub elbetowych
1/250 l

6.       KONTROLA JAKO CI ROBÓT

Badania i pomiary do kontroli jako ci przeprowadzane s  na koszt Wykonawcy, w laboratorium zaakceptowanym
przez Kierownika Projektu.

6.1 Badania kontrolne betonu

6.1.1.     Wytrzyma  na ciskanie

Dla okre lenia wytrzyma ci betonu wbudowanego w konstrukcj  mostu nale y w trakcie betonowania pobiera  próbki
kontrolne w postaci kostek sze ciennych o boku 15 cm w ilo ci nie mniejszej ni : l próbka na 100 zarobów l próbka na 50
m3 betonu 3 próbki na dob  6 próbek na parti  betonu.
Próbki nale y pobiera  komisyjnie z udzia em przedstawicieli nadzoru, zapewniaj c ich oznaczenie w sposób gwarantu-

cy autentyczno .
W przypadku konieczno ci wstrzymania Robót na czas oczekiwania na rozstrzygaj ce wyniki bada  betonu, Wykonaw-
ca nie mo e wysuwa  roszcze  z tego tytu u.
Wykonawca ma obowi zek dokona  wyburze  na w asny koszt konstrukcji, której beton nie spe nia wymaga  niniejszej
ST.
Próbki pobiera si  losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a nast pnie przechowuje, przygotowuje i
bada w wieku 28 dni zgodnie z norm  PN-88/B-06250.
Je eli próbki pobrane i badane jak wy ej wyka  wytrzyma  ni sz  od przewidzianej dla danej klasy betonu, nale y
przeprowadzi  badania próbek wyci tych z konstrukcji.
Je eli wyniki tych bada  b  pozytywne, to beton nale y uzna  za odpowiadaj cy wymaganej klasie betonu.
W przypadku nie spe nienia warunku wytrzyma ci betonu na ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si  w
uzasadnionych przypadkach, za zgod  Kierownika Projektu, spe nienie tego warunku w okresie pó niejszym, lecz nie

szym ni  90 dni.
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W przypadku gdy warunki a) lub b) normy nie s  spe nione , kontrolowan  parti  betonu nale y zakwalifikowa  do
odpowiednio ni szej klasy (uwzgl dniaj c zalecenia wy ej wymienione ).
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si  badania nieniszcz ce wytrzyma ci betonu wed ug PN-74/B-06261 lub
PN-74/B-06262. Je eli wyniki tych bada  b  pozytywne , to beton mo na uzna  za odpowiadaj cy wymaganej klasie.
Dopuszcza si  pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzyma ci betonu na ciskanie w wieku wcze niejszym od
28 dni.
W przypadku betonu do wykonywania mostowych elementów prefabrykowanych, nale y sprawdzi  wytrzyma ci
technologiczne - rozformowania, sk adowania i wysy ki.
Partia betonu mo e by  zakwalifikowana do danej klasy, je li jego wytrzyma  okre lana na próbkach kontrolnych 150 x
150 x 150 mm spe nia nast puj ce warunki:

a) przy liczbie kontrolowanych próbek n mniejszej ni  15
RJ min>a Rb° (warunek 2 normy PN-88/B-06250 ) gdzie:
RJ min    - najmniejsza warto  wytrzyma ci w badanej serii z onej z n próbek
a - wspó czynnik zale ny od liczby próbek n wg zestawienia poni ej
Rb

G       - wytrzyma  gwarantowana
liczba próbek n od 3 do 4 wspó czynnik a = l. 15
liczba próbek n od 5 do 8 wspó czynnik a = 1.10
liczba próbek n od 9 do 14 wspó czynnik a = 1.05
W przypadku , gdy warunek ( 2 ) nie jest spe niony, beton mo e by  uznany za odpowiadaj cy danej kla-

sie, je eli
Rimin>RbG ( 3 )
oraz
R>1.2Rb°         ( 4 ) gdzie:

R - rednia warto  wytrzyma ci badanej serii próbek , obliczona wg wzoru 5 normy
b) przy liczbie kontrolowanych próbek n równej lub wi kszej ni  15, zamiast warunku nr 2
obowi zuje warunek

R - l .64s > Rb
G   ( 6 ) w którym

R - rednia warto  wed ug wzoru 5 normy
s - odchylenie standardowe wytrzyma ci obliczone ze wzoru nr 7 normy.
W przypadku , gdy odchylenie standardowe wytrzyma ci s , wed ug wzoru 7 normy , jest wi ksze od

warto ci 0.2R, gdzie R wed ug wzoru 5 normy , zaleca si  ustalenie i usuni cie przyczyn powoduj cych zbyt du y rozrzut
wytrzyma ci.

6.1.2.     Nasi kliwo  betonu

Dla okre lenia nasi kliwo ci betonu, nale y pobra  przy stanowisku betonowania - co najmniej l raz w okresie betonowania
obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie sk adników betonu, sposobu uk adania i zag szczania - po 3 próbki o kszta cie
regularnym lub po 5 próbek o kszta cie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.
Próbki przechowywa  w warunkach laboratoryjnych i bada  w wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B-06250.
Nasi kliwo  zaleca si  równie  bada  na próbkach wyci tych z konstrukcji.

6.1.3.     Mrozoodporno  betonu

Dla okre lenia mrozoodporno ci betonu, nale y pobra  przy stanowisku betonowania - co najmniej l raz w okresie betonowa-
nia obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie sk adników i sposobu wykonywania betonu -po 12 próbek regularnych o mini-
malnym wymiarze boku lub rednicy próbki 100 mm. Próbki nale y przechowywa  w warunkach laboratoryjnych i bada  w
wieku 90 dni zgodnie z norm  PN-88/B-06250.
Zaleca si  bada  mrozoodporno  na próbkach wyci tych z konstrukcj i.
Przy stosowaniu metody przy pieszonej wg PN-88/B-06250, liczba próbek reprezentuj cych dan  parti  betonu mo e by
zmniejszona do 6, a badanie nale y przeprowadzi  w wieku 28 dni.

6.1.4.  Wodoszczelno  betonu

Wymagany stopie  wodoszczelno ci sprawdza si , pobieraj c co najmniej l raz w okresie betonowania obiektu oraz ka dora-
zowo przy zmianie sk adników i sposobu wykonywania betonu - po 6 próbek regularnych o grubo ci nie wi kszej ni  160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub rednicy 100 mm.
Próbki przechowywa  nale y w warunkach laboratoryjnych i bada  w wieku 28 dni wg PN-88/B-06250.
Dopuszcza si  badanie wodoszczelno ci na próbkach wyci tych z konstrukcji.

6.2. Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji mostowych
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6.2.1. Uwagi ogólne
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nale y rozumie  jako wymiary minimalne.
Podane ni ej, tolerancje wymiarów nale y traktowa  jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej. Do-
tycz  one konstrukcji monolitycznych i wykonanych z elementów prefabrykowanych.
Ponadto tolerancje wymiarowe i inne wymagania dotycz ce prz se  mostów betonowych i elbetowych s  nast puj ce :
Dopuszczalne odchy ki wymiarowe od projektu wynosz :

a) ugo  prz a ± 2 cm
b) rozpi to  usytuowania ysk ± l cm
c)  pod na w planie ± 3 cm
d) usytuowanie w planie belek pod nych i poprzecznych ±2cm
e) wymiary przekrojów d wigarów ± l cm
f) grubo  p yty pomostu ± 0.5 cm

g) rz dne wysoko ciowe ± l cm.
kni cia elementów konstrukcyjnych s  niedopuszczalne.

6.2.2.     Tolerancje wymiarowe Fundamenty:
1) Usytuowanie w planie - 2% najwi kszego wymiaru , ale nie wi cej ni  50 mm.
2) Wymiary w planie - ± 30 mm.
3) Ró nice poziomu na p aszczyznach widocznych - ± 20 mm.
4) Ró nice poziomu p aszczyzn niewidocznych - ± 30 mm.
5) Ró nice g boko ci - ± 0.05 h   i   ± 50 mm.

Konstrukcje prz se :
1) Usytuowanie w planie (w stosunku do osi) -   ±10 mm.
2) Wysoko ci ( h jest wielko ci  podstawow ):

h < 0.50 m - ±5 mm
0.50m<h< l.SOm - ±10mm
1.50m<h<3.00m - ± 15 mm
3.00 m < h < 10.0 m - ±20mm

10.0 m<h - ±0.002h.
3) Wymiary przekroju poprzecznego i inne zbli one:

L < 0.50 m                         -             ±5 mm
0.50m<L< l.SOm         -            ±10mm

1.50m<L<3.00m        -            ± 15 mm
3.00 m<L < 10.0 m         -            ± 20 mm
10.0 m< L                         -             ±0.002L.

4. Ogólne wymiary konstrukcji:
L<15.0m            ± 5 mm

15.0m<L<30.0m         -            ± 30 mm
30.0 m< L                         -             ±0.001L.

5. Prostoliniowo :
L < 3.00 m  ±10 mm

3.00m<L<6.00m - ± 15 mm
6.00 m< L < 10.0 m - ± 20 mm
10.0m< L < 20.0 m - ± 30 mm

20.0 m< L - ±0.0015L.

6.  Zwichrzenie (odchylenie w jednym rogu elementu prostok tnego w stosunku do p aszczyzny wyznaczonej przez 3
pozosta e naro a , L jest przek tn  prostok ta):

L < 3.00 m                        -            ±10 mm
3.00 m< L< 6.00 m         -            ± 15 mm
6.00m<L<12.0m       -            ±20mm
12.0 m< L                       -            ±0.002L.

7.  Ró nice poziomu pomi dzy najbli szymi p aszczyznami (w górze lub na dole):

h<3.00m - ±10mm
3.00 m<h< 6.00 m - ± 12 mm
6.00m<h< 12.Om - ± 15 mm
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12.0m<h<20.0m - ±20mm
20.0 m<h - ±0.001L.

7.       OBMIAR ROBÓT

M.13.01.01a. Beton podpór B 30
Jednostk  obmiaru jest metr sze cienny (m3) betonu wbudowanego w konstrukcj  podpór.

8.       ODBIÓR ROBOT

8.1. Zgodno  Robót z Dokumentacj  Projektow  i Specyfikacj

Roboty powinny by  wykonane zgodnie z Dokumentacj  Projektow , Specyfikacj  Techniczn  oraz pisemnymi decy-
zjami Kierownika Projektu.

8.2. Odbiór Robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane
Podstaw  odbioru Robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Kierownika Projektu w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót zgodnie z Domentacj
Projektow  i ST

-  inne pisemne stwierdzenia Kierownika Projektu o wykonaniu Robót.

8.2.2.     Zakres Robót
Zakres Robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia Kierownika Projektu lub inne
dokumenty potwierdzone przez Kierownika Projektu.

8.3. Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny odbywa si , po pisemnym stwierdzeniu przez Kierownika Projektu w Dzienniku Budowy zako -
czenia Robót betonowych i spe nieniu innych warunków dotycz cych tych Robót zawartych w umowie.

9.       PODSTAWA P ATNO CI

M.13.01.01a. BETON PODPÓR B35

Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa za dokonanego obmiaru i odbioru.l  metr sze cienny (m3)
betonu konstrukcji wed ug

Cena jednostkowa jest cen  u rednion  dla za onego sposobu wykonania i obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- zapewnienie niezb dnych czynników produkcji,
- oczyszczenie pod a,
- wykonanie rusztowania i pomostów roboczych,
- wykonanie deskowania,

-  przygotowanie,   dostarczenie   i   u enie   mieszanki   betonowej   w   nawil onym   deskowaniu   z zag szcze-
niem i piel gnacj  betonu,
- rozbiórk  deskowania i rusztowa ,
- odpady i ubytki materia owe,
- oczyszczenie   stanowiska   pracy   i   usuni cie,   b cych   w asno ci    Wykonawcy,   materia ów rozbiórko-
wych poza pas drogowy,
- wykonanie wszystkich niezb dnych pomiarów, bada , prób i sprawdze ,
- oznakowanie miesca Robót i jego utrzymanie. Wykonanie i monta  zbrojenia p atne jest oddzielnie.

10.     PRZEPISY ZWI ZANE

10.1.      Normy

PN-88/B-04300 Cement. Metody bada . Oznaczenie cech fizycznych.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki
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PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-30002 Cementy specjalne
PN-88/B-30011 Cement portlandzki szybko twardniej cy
PN-88/B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonu i zapraw.
BN-70/9080-02 Rusztowania stalowe z elementów sk adanych
BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane
WP-D, DP31 Rusztowania dla budowy mostów stalowych, elbetowych lub z betonu spr onego

PN-88/B-04300 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy i okre lenia
PN-88/B-30000 Cement. Metody bada . Oznaczenie cech fizycznych.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki.
PN-88/B-30002 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-30011 Cementy specjalne.
PN-88/B-32250 Cement portlandzki szybko twardniej cy
BN-70/9080-02 Materia y budowlane. Woda do betonu i zapraw.
BN-70/9082-01 Rusztowania stalowe z elementów sk adanych
WP-D, DP31 Rusztowania drewniane budowlane
PN-87/B-01100 Rusztowania dla budowy mostów stalowych, elbetowych lub z betonu spr onego.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy i okre lenia
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne do betonu
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamisto ci
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze  obcych.
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto ci py ów mineralnych
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sk adu ziarnowego
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kszta tu ziaren.
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasi kliwo ci.
PN-86/B-04320 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywno ci alkalicznej.
PN-90/B-06240 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako ci.
PN-88/B-06250 Domieszki do betonu. Metody bada  efektów oddzia ywania domieszek na beton.
PN-63/B-06261 Beton zwyk y
PN-77/S-10040 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne
PN-9 l/S-10042 elbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania
PN-74/B-06261 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one, projektowanie.
Izolacje bitumiczne. Wymagania Nieniszcz ce   badania   konstrukcji   z   betonu.
PN-93/S-10080 Metoda   ultrad wi kowa   badania wytrzyma ci betonu na ciskanie
PN-69/B-10260  Nieniszcz ce   badania   konstrukcji   z   betonu.   Metoda   sklerometryczna  badania wytrzyma ci
betonu na ciskanie za pomoc  m otka Schmidta typu N i badania przy odbiorze
PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane, projektowanie.
PN-92/D-95017 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania.
PN-75/D-96000 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.
PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
BN-66/7113-10 Tarcica li ciasta ogólnego przeznaczenia
BN-86/7122-11/21 Sklejka szalunkowa.
PN-87/B-01100 yty pil niowe. P yty twarde zwyk e. Wymagania
PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe

10.2. Inne dokumenty

Wymagania i zalecenia dotycz ce wykonania betonów do konstrukcji mostowych". Generalna
Dyrekcja Dróg Publicznych , Warszawa 1990. Zatwierdzone do stosowania zarz dzeniem Generalnego
Dyrektora Dróg Publicznych nr 1/90 z dnia 3 stycznia 1990 r.
Pismo Ministerstwa Komunikacji nr GDDP-8-402/17/87 z dnia 31.01.1987
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M - 19. 01 .02. BARIERY OCHRONNE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH

1.       WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót dro-
gowych zwi zanych z przebudow  drogi gminnej nr 107318 O w m. Trzebina Gmina Lubrza

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3.  Zakres Robót obj tych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie odbio-
ru barier ochronnych, na obiekcie mostowym.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami oraz z okre leniami
podanymi w ST DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne"
Bariera ochronna - urz dzenie bezpiecze stwa ruchu drogowego stosowane w celu zapobie enia wyjechania pojazdu
z korony drogi, przejechaniu pojazdu na jezdni  przeznaczon  dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenie do
powstania kolizji pojazdu z obiektem lub przeszkodami sta ymi znajduj cymi si  w pobli u jezdni.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow , ST i
poleceniami Kierownika Projektu Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania
ogólne".

2.       MATERIA Y

2.1. Bariery

Stosuje si  mostowe bariery ochronne typu SP-06 wg Karty nr 02.04. "Katalogu drogowych barier ochronnych".
Rozstaw s upków wg Dokumentacji Projektowej. Kotwy s upków barier ze stali St3S.

3.       SPRZ T

Roboty mog  by  wykonane r cznie lub mechanicznie. Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaak-
ceptowanego przez Kierownika Projektu.

4.       TRANSPORT

Materia y mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. Nale y je umie ci  równomiernie na ca ej powierzchni
adunkowej i zabezpieczy  przed spadaniem lub przesuwaniem oraz przed uszkodzeniami.
Specyfikacja Techniczna M.19.01.02.

5.       WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót
uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich bada montowane bariery.

5.2.  Bariery ochronne typ SP-06

Monta  barier rozpoczyna si  od wstawienia kotew s upków równocze nie z monta em zbrojenia kap chodniko-
wych. Kotwy te musz  by  ustawione w przewidzianych projektem rozstawach oraz na odpowiednich wysoko-
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ciach z takim wyliczeniem, aby górna kraw  formy profilowej po ona by a 0.75 m ponad powierzchni
jezdni. Kotwy s upków nale y monta owo zamocowa  tak, aby nie uleg y przesuni ciu w czasie betonowania kap
chodnikowych. Wy ej wymienione czynno ci wchodz  w zakres ST 13.01.00 Beton. czenia segmentów prowad-
nicy bariery nale y wykona  w tak, aby nieprzet oczony koniec prowadnicy zwrócony by  w kierunku ruchu pojaz-
dów.

6.       KONTROLA JAKO CI ROBÓT

Sprawdzeniu podlegaj  prostoliniowo  i prawid owo  zamocowania barier.

7.       OBMIAR ROBÓT

Jednostk  obmiarow  jest metr (m) wykonanej bariery

8.       ODBIÓR ROBÓT

Odbiorom cz ciowym podlegaj :
- dostarczone na budow  elementy stalowe bariery oraz elementy zamocowania
- warsztatowe wykonanie bariery,
- bariery po jej osadzeniu w konstrukcji i wykonaniu po cze  elementów,

Odbiór ko cowy zako czony winien by  spisaniem protoko u.

9.       PODSTAWA P ATNO CI

Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa za l metr (m) bariery ochronnej, wed ug dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest cen  u rednion  dla za onego sposobu wykonania i obejmuje:

- prace przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materia ów,
- monta ,
- antykorozyjne zabezpieczenie nieocynkowanych elementów,
- zdylatowanie barier,
- odpady,
- uporz dkowanie miejsca Robót,
- wykonanie wszystkich niezb dnych pomiarów, prób i sprawdze ,
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.

10.     PRZEPISY ZWI ZANE

PN-88/H-84020 Stal w glowa konstrukcyjna zwyk ej jako ci ogólnego stosowania.  Gatunki.
PN-81/H-84023  Stal okre lonego zastosowania. Gatunki.
PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali niskow glowych i stali o podwy szonej
wytrzyma ci.
"Katalog drogowych barier ochronnych" - opracowanie "Transprojektu" Warszawa ze stycznia 1993r.
Komitet Nauki i Techniki, Warszawa 1971 - Instrukcja zabezpieczenia przed korozj  stalowych konstrukcji za
pomoc  pokry  malarskich - KOR - 3A.
"Typowe por cze mostowe" - katalog opracowany przez Centralne Biuro Studiów i Projektów Dróg i Mostów w
roku 1975 ( projekt zatwierdzony jako typowy przez Dyrektora CZDP decyzj  nr M/13/18/76 z dnia 30.08.1976 r.)
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M - 21. 01. 01. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW  BETONOWYCH, ELBETOWYCH I MUROWANYCH

1.       WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót dro-
gowych zwi zanych z przebudow  drogi gminnej nr 107318 O w m. Trzebina Gmina Lubrza

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres Robót obj tych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu rozbiórk
elementów betonowych i elbetowych na istniej cym obiekcie mostowym: Zakres rzeczowy robót obejmuje:

- rozbiórk  podpór po rednich;
- rozbiórk  p yty betonowej;
- rozbiórk  balustrad murowanych na przyczó kach;
- budow  i rozbiórk  pomostów zabezpieczaj cych przed spadaniem gruzu.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami
oraz z okre leniami podanymi w DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz zgodno  z Dokumentacj  Projektow  ST
i poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymaga-
nia Ogólne".

2. MATERIA Y
Materia y wbudowane nie wyst puj .

3. SPRZ T
Sprz t do wykonywania Robót rozbiórkowych winien by  dobrany przez Wykonawc  w Projekcie Organizacji Ro-
bót i zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Dopuszcza si  mo liwo  zastosowania ci kiego sprz tu udaro-
wego. Prace nad czynnymi jezdniami mo na prowadzi  przy u yciu lekkich m otów pneumatycznych lub elektrycz-
nych.

4. TRANSPORT
Transport sprz tu i odwo  gruzu dowolnymi rodkami transportowymi. Odwo  gruzu na miejsce wskazane przez
Kierownika Projektu. Zak ada si  transport na odleg  10 km.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Technologii Robót rozbiórkowych oraz Pro-
jekt Organizacji Robót, uwzgl dniaj ce wszystkie warunki w jakich prowadzone bada Roboty.

- Przy prowadzeniu Robót rozbiórkowych nale y stosowa  rusztowania i podesty zabezpieczaj ce przed
spadaniem gruzu na trasy komunikacyjne po one pod remontowanymi obiektami.

- Prace  rozbiórkowe p yty  pomostowej   i  murków prowadzi   sposobem wyburzenia  -  lekkimi  m o-
tami pneumatycznymi lub elektrycznymi.

- Rozbiórk  filarów prowadzi  przy zastosowaniu bezeksplozyjnych materia ów p czniej cych, a nast p-
nie lekkim sprz tem udarowym.

- Nale y stosowa  rusztowania podpieraj ce ustrój no ny w czasie jego rozbiórki,  aby w ka dej  fazie
rozbiórkowej zapewni  stateczno  konstrukcji.

- Nie wolno dokonywa  rozbiórki obiektu metod  eksplozyjn .
- Teren rozbiórki nale y ogrodzi  przed dost pem osób niepowo anych.

6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT

Sprawdzeniu podlegaj :
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- zgodno  prowadzenia Robót z Projektem Technologii i Organizacji Robót rozbiórkowych
- prawid owo  i szczelno  wykonanych pomostów zabezpieczaj cych.

7.  OBMIAR ROBÓT

Jednostk  obmiaru robót jest metr sze cienny (m ) rozebranych podpór po rednich, p yty betonowej, balustrad
murowanych na przyczó kach oraz metr kwadratowy (m2) rozebranych pomostów zabezpieczaj cych przed spada-
niem gruzu.

Odbiorom podlegaj :
- przed przyst pieniem do prac rozbiórkowych: wykonane rusztowania, pomosty robocze i podesty za-
bezpieczaj ce przed opadaniem gruzu,
- odbiór ostateczny (stwierdzenie wykonania zakresu Robót przewidzianego Dokumentacj  Projektow ).

8.  PODSTAWA P ATNO CI

Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa za metr sze cienny (m3) rozebranych podpór po rednich, p yty beto-
nowej, balustrad murowanych na przyczó kach oraz metr kwadratowy (m2) rozebranych pomostów zabezpieczaj -
cych przed spadaniem gruzu.
Cena jednostkowa obejmuje:

- prace przygotowawcze,
- wykonanie rusztowa  i podestów roboczych oraz podestów zabezpieczaj cych przed spadaniem gruzu,

rusztowa  stabilizuj cych ustrój no ny w czasie rozbiórki oraz ogrodze  zabezpieczaj cych pracowni-
ków przed przypadkowym wej ciem na tory;

- wykonanie prac rozbiórkowych,
- za adunek i odwo  gruzu,
- oczyszczenie miejsca pracy,
- wykonanie wszystkich niezb dnych pomiarów, prób i sprawdze ,
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.

9.     PRZEPISY ZWI ZANE

Nie wyst puj .
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M - 21. 01. 03.  ROZBIÓRKA BALUSTRADY

1.       WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót dro-
gowych zwi zanych z przebudow  drogi gminnej nr 107318 O w m. Trzebina Gmina Lubrza

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres Robót w ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu demonta  balu-
strady na obiekcie.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z normami, wytycznymi i okre leniami podanymi w DM.00.00.00
"Wymagania Ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  Robót i ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow , ST i poleceniami
Kierownika Projektu. Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne".

2. MATERIA Y

Materia y wbudowane nie wyst puj .

3. SPRZ T

Do wykonania Robót nale y u ywa  sprz tu mechanicznego lub palników gazowych.

4. TRANSPORT

Elementy demontowane mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. Odwo  elementów z rozbiórki w
miejsce wskazane przez Kierownika Projektu. Zak ada si  transport na odleg  30 km.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Technologii Robót rozbiórkowych oraz
Projekt Organizacji Robót, uwzgl dniaj ce wszystkie warunki w jakich prowadzone b
Roboty.

5.2 Czynno ci do wykonania zale nie od zakresu Robót podanego w Dokumentacji Projektowej

Mechaniczne lub przy pomocy palników, usuni cie elementów stalowych, wykazanych do demonta u w Dokumen-
tacji Projektowej i poci cie na elementy transportowe.

Demontowane elementy powinny by  w trakcie demonta u zabezpieczone przed przewróceniem si , wzgl dnie
spadni ciem z obiektu.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaj :
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- zgodno  prowadzenia Robót z Projektem Technologii i Organizacji Robót rozbiórkowych,

- prawid owo  wykonanych pomostów zabezpieczaj cych na czas demonta u je eli wymaga
tego technologia

7.  OBMIAR ROBÓT

Jednostk  obmiaru jest metr (m) rozebranej balustrady.

8. ODBIÓR ROBOT

Przewiduje si  tylko odbiór ostateczny na podstawie kontroli jako ci wykonanej zgodnie z pkt. 6 niniejszej ST.

9. PODSTAWA P ATNO CI

Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa za metr (m) rozebranej balustrady wed ug dokonanego obmiaru i odbio-
ru.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace przygotowawcze,
- wykonanie rusztowa  i podestów roboczych oraz podestów zabezpieczaj cych niezb dnych dla umo liwienia

demonta u,
- wykonanie prac rozbiórkowych,
- za adunek i odwo  materia ów z rozbiórki,
- oczyszczenie miejsca pracy,
- wykonanie wszystkich niezb dnych pomiarów, prób i sprawdze ,
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Nie wyst puj




