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Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogólne
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które
zostaną wykonane w ramach remontu ulicy Sportowej
.
1.2. Zakres stosowania ST
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych ST
a. Wymagania ogólne
b. Roboty w zakresie chodników
c. Przebudowa przepustu
d. Roboty w zakresie nawierzchni ulicy
e. Instalowanie znaków drogowych
1.4. Określenia podstawowe
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku
następująco:
1.4.1. przepust
obiekt budowlany nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-uŜytkową albo jego
część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (przepust).
1.4.2. droga
wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.
1.4.3. chodnik
wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pieszego.
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1.4.4. inspektor nadzoru
osoba wymieniona w umowie (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót.
1.4.5. jezdnia
część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów
1.4.6. kierownik budowy
osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót
1.4.7. korona drogi
jezdnia z poboczami i mijankami
1.4.8. konstrukcja nawierzchni
układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia
1.4.9. korpus drogowy
nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
1.4.10. koryto
element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
1.4.11. materiały
wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego.
1.4.12. nawierzchnia
warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu na
podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu
1.4.13. pas drogowy
wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów; pas drogowy moŜe równieŜ obejmować
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko
przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.14. podłoŜe nawierzchni
grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
1.4.15. przetargowa dokumentacja projektowa
część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary
obiektu będącego przedmiotem robót.
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1.4.16. Przedmiar robót
wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania będący
częścią dokumentacji projektowej.
1.4.17. teren budowy
teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca
wymienione w umowie jako tworzące część terenu budowy.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz z
kompletem dokumentacji. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę
przekazanych mu dokumentów.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentację Projektową stanowi projekt budowlany wraz z przedmiarem i specyfikacjami.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową
Wyjaśnienia wszelkich rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów naleŜą do
Zamawiającego.
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego.
W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową.
Dane określone w dokumentacji projektowej będą uwaŜane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonym
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy
aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszty zabezpieczenia terenu
budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe są one włączone w cenę ofertową.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej,
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone
do uŜycia.
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu
większym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania, jeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy.
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.
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JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiający.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o
zamiarze rozpoczęcia robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy
transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót.
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo
ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Zamawiającego.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie
podlegają zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez
Zamawiającego.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych
podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inŜyniera o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie zaŜądać od Wykonawcy przedstawienia
szczegółowych informacji dotyczących proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiałów, które mają być uŜyte w procesie budowy, jak równieŜ
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odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki tych materiałów - do
zatwierdzenia przez Zamawiającego.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłego monitoringu w celu
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z danego źródła w sposób ciągły spełniają
wymagania dokumentacji projektowej w czasie postępu robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła,
Na Ŝądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i
selekcji.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej.
W przypadku braku ustaleń w ww. dokumentacji sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiającego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
uŜytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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JeŜeli dokumentacja projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie moŜe być później zmieniany
bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych
materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego, w terminie
przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów
technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Zamawiającego będą
usunięte z terenu budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową oraz poleceniami Zamawiającego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, a takŜe
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozwaŜaną kwestię.
Polecenie Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie
określonym przez Zamawiającego pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę
robót i jakości materiałów
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót Wykonawcy.
Obmiaru robót dokonuje wspólnie Zamawiający i Wykonawca w terminie uzgodnionym.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w szczegółowym
kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuŜ linii osiowej.
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w
m³ jako długość pomnoŜona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
b. odbiorowi częściowemu
c. odbiorowi końcowemu
d. odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
8.4. Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę na piśmie.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w punkcie 8.4.1.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych
dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową.
8.4.1. Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumentację
projektową z naniesionymi zmianami.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego oraz
jakościowo-ilościowego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone prze komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową dla danej pozycji szczegółowego kosztorysu ofertowego. Cena jednostkowa
pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na
jej wykonanie, określone poniŜej i w dokumentacji projektowej. Cena jednostkowa
będzie obejmować :
• robociznę bezpośrednią
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren
budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy)
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące
oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za
dzierŜawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczących wykonanych robót, ubezpieczenia oraz
koszty Zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami
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Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym
szczegółowym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania
dodatkowej
zapłaty za wykonanie robót objętych umową.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w
ST „Wymagania ogólne" obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie
wyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Roboty nieprzewidziane
Roboty nieprzewidziane są to roboty, których nie moŜna było przewidzieć na etapie
projektowania oraz takie, które wyniknęły w trakcie realizacji robót, a których wykonanie
okaŜe się niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Roboty nieprzewidziane będą realizowane na podstawie protokołu konieczności
sporządzonego przez Wykonawcę i przedstawiciela zamawiającego oraz zatwierdzonego
przez Zamawiającego.
Protokół konieczności winien być zatwierdzony przed wykonaniem robót i sporządzony w
oparciu o ceny jednostkowe ze szczegółowego kosztorysu ofertowego lub na podstawie
kalkulacji w przypadku robót, na które nie ma cen jednostkowych.
Roboty te będą wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutów załączonych do oferty.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953),
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z2004 r. nr 204, poz. 2086).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty w zakresie chodników
CPV 45233222-1

D-01

Dla obiektu:

Remont ul. Sportowej w Białej Piskiej.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej
kostki brukowej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji zadania : Remont ul. Sportowej w Białej Piskiej.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Betonową kostkę brukową naleŜy zastosować do nawierzchni chodników i ciągów pieszych
oraz placów. Zakres robót określa przedmiar robót.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujący się kształtem, który umoŜliwia wzajemne przystawanie elementów.
1.4.2. KrawęŜnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika,
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą
niŜ 1,0 m.
1.4.3. ObrzeŜe - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych
od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.4. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony
określonymi materiałami wypełniającymi.
1.4.5. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duŜy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umoŜliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami
wypełniającymi.
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt
1.5.
2. materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
OST D-00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 2.
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2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moŜe mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w
katalogu producenta:
1. odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej
(górnej) zwykle barwionej grubości min. 4mm,
2. gatunek, w zaleŜności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad
powierzchni, krawędzi i naroŜy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
3. klasa:
a) klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 50 MPa, - parking i wjazdy
b) klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 35 MPa, - chodniki
4. barwa:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
5. wzór (kształt) kostki: typu „60” zgodny z kształtami określonymi przez producenta i w
dokumentacji projektowej– gr. 6 cm i 8cm.
6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta,

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Zaprojektowano kostkę gatunku 1, klasy „50”. Betonowa kostka brukowa powinna posiadać
aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone
przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniŜszymi wskazaniami:
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchyłkami od wymiarów:
− długość i szerokość

± 3,0 mm,

− grubość

± 5,0 mm,

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niŜ:
− 50 MPa, dla klasy „50”,
3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamraŜania i rozmraŜania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamraŜania i rozmraŜania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie
następujące warunki:
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− próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,

− łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naroŜników i krawędzi, odprysków
kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamraŜanych,
− obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamraŜanych nie powinno być
większe niŜ 20%,
4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać
wartości:
− 3,5 mm, dla klasy „50”,
6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niŜ 50 jednostek SRT,
7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu,
krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekraczać wartości podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych
procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia;
naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej
Lp.

Wymagania

Właściwości
gatunek 1

1

gatunek 2

Stan powierzchni licowej:
− tekstura

jednorodna w danej

jednorodna w danej

partii

partii

− rysy i spękania

niedopuszczalne

niedopuszczalne

− kolor według katalogu

jednolity

producenta

dla

danej dopuszczalne róŜnice

partii

w odcieniu tego
samego koloru

− przebarwienia

dopuszczalne

dopuszczalne

niekontras-towe

kontrasto-we

przebarwienia
pojedynczej kostce

na przebarwienia tego
samego koloru na
poje-dynczej kostce
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− plamy, zabrudzenia

niedopuszczalne

niedopuszczalne

dopuszczalne

dopuszczalne

niezmy-walne wodą
− naloty wapienne
2

Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
− dopuszczalna liczba

2

2

30 mm x 10 mm

50 mm x 20 mm

niedopuszczalne

niedopuszczalne

2

2

20 mm x 6 mm

30 mm x 10 mm

w 1 kostce
− dopuszczalna wielkość
(długość i szerokość)
3

Szczerby

i

uszkodzenia

krawędzi

i naroŜy

przylicowych
4

Uszkodzenia krawędzi
pionowych
− dopuszczalna liczba
w 1 kostce
− dopuszczalna wielkość
(długość i głębokość)

2.3. Składowanie kostek
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podłoŜe powinno być wyrównane i odwodnione.
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
NaleŜy stosować następujące materiały:
a) podsypkę cementowo - piaskową pod nawierzchnię
b) piasek do wypełniania spoin w nawierzchni
− piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowę, powinno odbywać się na podłoŜu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.

2.4. KrawęŜniki, obrzeŜa i ścieki
Do obramowania nawierzchni z kostek moŜna stosować krawęŜniki i obrzeŜa z betonu
wibroprasowanego posiadającego aprobatę techniczną, wg BN-80/6775-03/04 [7]
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ObrzeŜa powinny być ustawiane na podsypce piaskowej. KrawęŜniki powinne być ustawiane na
ławach betonowych,

KrawęŜniki i obrzeŜa mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,

posegregowane według typów, rodzajów, odmian i wielkości. NaleŜy układać je z zastosowaniem
podkładek i przekładek drewnianych.

2.5. Materiały do podbudowy ułoŜonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej
Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać
wymaganiom właściwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez InŜyniera.
3. sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt
3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni
Układanie betonowej kostki brukowej powinno odbywać się ręcznie.
Do przycinania kostek naleŜy stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z kostki naleŜy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroŜy.
Sprzęt do wykonania podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom OST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM)
względnie opracowanym SST zaakceptowanym przez InŜyniera.

4. transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00 „Wymagania ogólne” [10]
pkt 4.
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe i obrzeŜa mogą być przewoŜone na paletach - dowolnymi środkami
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki i
obrzeŜa w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek i obrzeŜy na środki transportu
zewnętrznego mogą słuŜyć wózki widłowe, którymi moŜna dokonać załadunku palet. Do załadunku
palet na środki transportu moŜna wykorzystywać równieŜ dźwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się
układać do 10 warstw kostek (zaleŜnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami
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wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. PoŜądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy
środkiem transportu samochodowego wyposaŜonym w dźwig do za- i rozładunku.
KrawęŜniki i obrzeŜa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi.
KrawęŜniki betonowe naleŜy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
KrawęŜniki kamienne naleŜy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy.
KrawęŜniki i obrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w
czasie transportu.
Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Cement powinien być przewoŜony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych moŜna transportować dowolnymi
środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed
zanieczyszczeniem.
Materiały do podbudowy powinny być przewoŜone w sposób odpowiadający wymaganiom
właściwej OST.
5. wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt
5.2. PodłoŜe
Grunty podłoŜa powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową.
5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Konstrukcja
nawierzchni obejmuje ułoŜenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce
piaskowej gr. 6 cm lub 8 cm na wjazdach oraz istniejącej podbudowie z kruszywa naturalnego.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy
obejmują:
1. rozbiórkę istniejących chodników
2. wykonanie obramowania nawierzchni z obrzeŜy i krawęŜników
3.

przygotowanie i rozścielenie podsypki piaskowo-cementowej

4. ułoŜenie kostek z ubiciem,
5. wypełnienie szczelin dylatacyjnych piaskiem,
6. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej
powinien być zgodny z dokumentacją projektową – istniejąca .
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5.5. Obramowanie nawierzchni
Materiały do wykonania obramowań naleŜy ustawiać przed przystąpieniem do układania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, poŜądane jest ułoŜenie pojedynczego rzędu kostek w
celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji obrzeŜy.
5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
− Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5cm, a wymagania dla materiałów na
podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości
podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami
podsypka rozsypywała się. Rozścielona podsypka powinna być wstępnie zagęszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Profilowanie podsypki wykonać łatą
ciągnięta po prowadnicach, lub krawęŜniku i obrzeŜach (dot. chodnika). Grubość podsypki powinna
być większa o 1,5 cm od projektowanej.
.
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania
powinny być zgodne z dokumentacją przetargową. Przed ostatecznym zaakceptowaniem wzoru
układania kostek, InŜynier moŜe polecić Wykonawcy ułoŜenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek,
wyłącznie na podsypce piaskowej.
5.7.2. Warunki atmosferyczne

UłoŜenie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowo-cementowej zaleca się wykonywać przy
temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia
temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są
przymrozki kostkę naleŜy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze
słomy, papą itp.).
5.7.3. UłoŜenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości.
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w
której niedopuszczalne są róŜne odcienie wybranego koloru kostki.
Układanie kostki zaleca się wykonywać ręcznie na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych
deseni oraz róŜnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni
brukarze.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety, poniewaŜ po procesie
ubijania podsypka zagęszcza się.
Powierzchnia kostek połoŜonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek)
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyŜej powierzchni tych urządzeń oraz od 5 mm do 10
mm powyŜej korytek odwodnieniowych.
Do uzupełnienia przestrzeni przy obrzeŜach i studzienkach moŜna uŜywać elementy kostkowe
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń
uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczą itp.).
Dzienną działkę roboczą nawierzchni zaleca się zakończyć prowizorycznie około
półmetrowym pasem nawierzchni w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułoŜonej na stałe. Przed
dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułoŜoną nawierzchnię naleŜy rozebrać i usunąć wraz z
podsypką.
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5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z
osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uŜywać walca.
Ubijanie nawierzchni naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłuŜnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) naleŜy wymienić na kostki
całe.
5.7.5. Spoiny

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5
mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin
pomiędzy dłuŜszymi bokami tych kostek były równoległe do osi boisk. Po ułoŜeniu kostek, spoiny
naleŜy wypełnić: piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny
na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie
rozgarniaczkami z piórami gumowymi.
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem moŜna
oddać do uŜytku bezpośrednio po jej wykonaniu.
6. kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt
6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
− aprobatę techniczną,
− certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech
charakterystycznych kostek, w przypadku Ŝądania ich przez InŜyniera,
− wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiałów
− sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych
(krawęŜników, obrzeŜy),
− ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które
budzą wątpliwości InŜyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp.

Wyszczególnienie
badań i pomiarów

1
2

Sprawdzenie podłoŜa i koryta
Sprawdzenie ew. podbudowy

3

Sprawdzenie obramowania
nawierzchni
Sprawdzenie podsypki
(przymiarem liniowym lub
metodą niwelacji)

4

Częstotliwość badań

Wartości
dopuszczalne

Wg SST
Wg SSTnorm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4
wg SST
BieŜąca kontrola w 10
punktach dziennej działki
roboczej: grubości, spadków

Wg pktu 5.6;
odchyłki od
projektowanej
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Badania wykonywania
nawierzchni z kostki
a) zgodność z dokumentacją
projektową
b) połoŜenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

c) rzędne wysokościowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

i cech konstrukcyjnych w
porównaniu z dokumentacją
pro-jektową i specyfikacją

grubości ±1
cm

Sukcesywnie na kaŜdej
działce roboczej
Co 25 m i we wszystkich
punktach
charakterystycznych

-

Co 25 m w osi i przy
krawędziach oraz we
wszystkich punktach charakterystycznych
Jw.

d) równość w profilu
podłuŜnym (wg BN-68/893104 [9] łatą czteromet-rową)
e) równość w przekroju
Jw.
poprzecznym (sprawdzona
łatą profilową z po-ziomnicą
i pomiarze prześwitu kli-nem
cechowanym oraz
przymiarem liniowym
względnie metodą niwela-cji)
f) spadki poprzeczne
Jw.
(sprawdzone me-todą
niwelacji)

Przesunięcie
od osi
projektowanej do 2 cm
Odchylenia:
+1 cm; -2 cm

Nierówności
do 8 mm
Prześwity
między łatą a
powierzchnią
do 8 mm

g) szerokość nawierzchni
(sprawdzona przymiarem
liniowym)

Jw.

h) szerokość i głębokość
wypełnienia spoin i szczelin
(oględziny i pomiar
przymiarem liniowym po
wykrusze-niu dług. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich ułoŜenia

W 20 punktach
charakterystycznych dziennej
działki roboczej

Kontrola bieŜąca

Odchyłki od
do-kumentacji
pro-jektowej
do 0,3%
Odchyłki od
sze-rokości
projektowanej do ±5
cm
Wg pktu 5.7.5

Wg
dokumenta-cji
projektowej
lub decyzji
InŜy-niera

6.4. Badania wykonanych robót
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w
tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni
Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Sposób sprawdzenia
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2

3

4
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Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
nawierzchni, krawęŜników, obrzeŜy,
ścieków

Wizualne sprawdzenie jednorodności
wyglądu, prawidłowości desenia,
kolorów kostek, spękań, plam,
deformacji, wy-kruszeń, spoin i
szczelin
Badanie połoŜenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie połoŜenia
planie
osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne
przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b)
Rzędne wysokościowe, równość
Co 25 m i we wszystkich punktach
podłuŜna i poprzeczna, spadki
charakterystycznych (wg metod
poprzeczne i szerokość
i dopuszczalnych wartości podanych
w tab. 2, lp. od 5c do 5g)
Rozmieszczenie i szerokość spoin i
Wg pktu 5.5 i 5.7.5
szczelin w nawierzchni, pomiędzy
krawęŜnikami, obrzeŜami, ściekami
oraz wypełnienie spoin i szczelin

7. obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej i mb (metr bieŜący) ustawionych obrzeŜy i krawęŜników.
8. odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki
pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- podbudowy,
− wykonanie ław (podsypek) pod krawęŜniki, obrzeŜa, ścieki,
− wykonanie podsypki pod nawierzchnię,

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00 „Wymagania ogólne” [10]
oraz niniejszej SST.
9. podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00 „Wymagania ogólne”
[10] pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
− prace pomiarowe ,
− oznakowanie robót,
− przygotowanie podłoŜa
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− wykonanie podsypki,
− ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,
− ułoŜenie i ubicie kostek,
− wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
− pielęgnację nawierzchni,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
− odwiezienie sprzętu.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót
towarzyszących (jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach
kosztorysowych, a których zakres jest określony przez SST D-01 wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

10. przepisy związane
10.1. Polskie Normy
1. PN-EN 1338:2004 Betonowa kostka brukowa - Wymagania i metody badań
(U)
2. PN-EN 1097-1:2000
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie
odporności na ścieranie (mikro-Deval)
3. PN-EN 1097-2:2000
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania
odporności na rozdrabnianie
4. PN-EN 10973:2000
5. PN-EN 10974:2002
6. PN-EN 10975:2001
7. PN-EN 1097-

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości
nasypowej i jamistości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie
gęstości ziarn i nasiąkliwości
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6:2002
8. PN-EN 10976:2002/AC:2004
9. PN-EN 10977:2001
10. PN-EN 10978:2002
11. PN-EN 10979:2000
12. PN-EN 1097-10

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie
gęstości ziarn i nasiąkliwości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 7: Oznaczanie
gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 8: Oznaczanie
polerowalności kamienia
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie
odporności na ścieranie abrazyjne przez opony z kolcami. Badanie skandynawskie
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie
wysokości podciągania wody

13. PN-EN

Kruszywa do betonu

12620:2004
14. PN-EN 13671:2001
15. PN-EN 1367-

Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników

1:2001/Ap1:2004 atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
16. PN-EN 13672:2000
17. PN-EN 13673:2002

Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych. Badanie w siarczanie magnezu
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych. Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą
gotowania

18. PN-EN 13674:2000
19. PN-EN 13675:2004
20. PN-EN 1744-

Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych. Oznaczanie skurczu przy wysychaniu
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych. Oznaczanie odporności na szok termiczny
Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna
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1:2000
21. PN-EN 17443:2004
22. PN-EN 932-

Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 3: Przygotowanie wyciągów
przez wymywanie kruszyw
Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek

1:1999
23. PN-EN 9322:2001
24. PN-EN 9323:1999
25. PN-EN 9325:2001
26. PN-EN 9326:2002
27. PN-EN 9331:2000
28. PN-EN 9332:1999
29. PN-EN 9333:1999
30. PN-EN 9334:2001
31. PN-EN 9335:2000

Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pomniejszania próbek
laboratoryjnych
Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 5: WyposaŜenie podstawowe
i wzorcowanie
Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 6: Definicje powtarzalności i
odtwarzalności
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego.
Metoda przesiewania
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego.
Nominalne wymiary otworów sit badawczych
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziarn za
pomocą wskaźnika płaskości
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu
ziarn. Wskaźnik kształtu
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej
zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub
łamania kruszyw grubych

32. PN-EN 9336:2002
33. PN-EN 933-

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 6: Ocena właściwości
powierzchni. Wskaźnik przepływu kruszyw
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie zawartości muszli.
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7:2000
34. PN-EN 9338:2001
35. PN-EN 9339:2001
36. PN-EN 93310:2002

Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości
drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych
cząstek. Badanie błękitem metylenowym
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 10: Ocena zawartości
drobnych cząstek. Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)

37. PN-EN 196-1:1996

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości

38. PN-EN 196-2:1996

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

39. PN-EN 196-3:1996

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości

40. PN-EN 196-6:1996
41. PN-EN 197-1:2002

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
Cement.Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementu powszechnego uŜytku

42. PN-EN 206-1:2000

43.

Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja

i zgodność

PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie
charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie

44.

PN-EN 934-2:1999

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania

10.2. BranŜowe Normy
7.

BN-80/6775-03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa

8.

BN-64/8931-01

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

9.

BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i
łatą.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przebudowa przepustu

CPV45233142-6

D-02

Dla obiektu : Remont ulicy Sportowej
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
przepustów rurowych w związku z remontem ulicy SPORTOWEJ.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu
przepustów rurowych pod koroną drogi i obejmują:
a)

wykonanie części przelotowych przepustów rurowych średnicy 80cm z rur PEHD

b)

wykonanie Ŝelbetowych wlotów i wylotów przepustów rurowych średnicy 80cm.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Przepust – budowla mająca nad sobą nasyp i słuŜąca do przepuszczania wody lub dróg albo
innych urządzeń pod nasypami drogowymi lub kolejowymi.
1.4.2. Prefabrykat – (element prefabrykowany) część konstrukcyjna wykonana w zakładzie
przemysłowym która po zamontowaniu na budowie stanie się przepustem.
1.4.3. Przepust rurowy– przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur PEHD
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami Kierownika Projektu.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne”.

2. Materiały
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są:
2.1. Beton i jego składniki
Poszczególne elementy konstrukcji wlotów i wylotów przepustów naleŜy wykonywać z betonu
klasy co najmniej B30; B25 i B 10.
Beton do konstrukcji przepustów musi spełniać następujące wymagania według PN-B-06250:
–

nasiąkliwość nie większą niŜ 5%,

–

przepuszczalność wody – stopień wodoszczelności co najmniej W8,

–

odporność na działanie mrozu – stopień mrozoodporności co najmniej F 150.

2.1.1. Kruszywo
Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów winno spełniać
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wymagania normy PN-B-06712 dla kruszywa do betonów klasy B30.

Do w/w betonów stosować naleŜy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze
ziarna 16 mm oraz piaski. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, Ŝe
zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej przez Kierownika Projektu, a uzyskane
wyniki badań spełniają wymagania omówione w niniejszej ST.
Grysy:
Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementów konstrukcji przepustów

Wyszczególnienie właściwości
Zawartość pyłów mineralnych, %, co najwyŜej
Zawartość ziarn nieforemnych, %, co najwyŜej
Wskaźnik rozkruszenia, %, co najwyŜej

Wymagania
1
20
dla grysów granitowych 16
dla grysów bazaltowych 8

Nasiąkliwość, %, co najwyŜej
Mrozoodporność wg metody bezpośr., %, co najwyŜej
Mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody
bezpośredniej (wg BN-84/6774-02), %, co najwyŜej
Zawartość związków siarki, %, co najwyŜej
Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, co najwyŜej
Zawartość zanieczyszczeń organicznych
Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-06714/34)
Dopuszczalna zawartość podziarna, %, co najwyŜej
Dopuszczalna zawartość nadziarna, %, co najwyŜej

1,2
2
10
0,1
0,25
nie dając barwy ciemniejszej niŜ wzorcowa
nie wywołująca zwiększenia wymiarów
liniowych ponad 0,1%
5
10

Nie dopuszcza się w grysach grudek gliny.
Piaski:
NaleŜy stosować piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego, albo będące kompozycją
piasku rzecznego i kopalnianego płukanego.
Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementów konstrukcji przepustów

Wyszczególnienie właściwości
Zawartość pyłów mineralnych, %, co najwyŜej
Zawartość związków siarki, %, co najwyŜej
Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, co najwyŜej
Zawartość zanieczyszczeń organicznych
Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-06714/34)

Wymagania
1,5
0,2
0,25
nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej
nie wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych
ponad 0,1%

Nie dopuszcza się grudek gliny.
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić:
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do 0,25 mm – 14÷19%
do 0,5 mm – 33÷48%
do 1 mm – 57÷76%
z jednoczesnym spełnieniem wymagań dotyczących uziarnienia kruszywa.
świr:

świr powinien spełniać wymagania PN-B-06712 dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i
chemicznych.
Ponadto mrozoodporność Ŝwiru badana zmodyfikowaną metodą bezpośrednią według PN-B11112 ogranicza się do 10%.
Tablica 3. Wymagania dla Ŝwiru marki 30 do betonowych elementów konstrukcji przepustu

Właściwości
Wytrzymałość na miaŜdŜenie, wskaźnik rozkruszenia, %, nie więcej
niŜ:
Zawartość ziarn słabych, %, nie więcej niŜ:
Nasiąkliwość,%, nie więcej niŜ:
Mrozoodporność po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie więcej niŜ:
Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niŜ:
Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niŜ:
Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niŜ:
Zawartość związków siarki, %, nie więcej niŜ:
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy nad kruszywem
nie ciemniejsza niŜ:

Wymagania
12
5
10
5,0
20
1,5
0,25
0,1
wzorcowa

Uziarnienie kruszywa
Zaleca się wykonanie betonów do przepustów z kruszywem o uziarnieniu ustalonym
doświadczalnie podczas projektowania mieszanek betonowych. Kruszywo powinno składać się z
co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku oczka 4 mm nie
moŜe być większa niŜ 5%. Poszczególne frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynaleŜnego do
frakcji niŜszej (podziarna) w ilości przewyŜszającej 15% i uziarnienia przynaleŜnego do frakcji
wyŜszej (nadziarna) w ilości przekraczającej 10% całego składu frakcji.
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum
wydzielania mleczka cementowego.
NaleŜy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu wg tablicy 4.
Tablica 4. Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa do 16 mm

Bok oczka, mm
0,25
0,5

Wymagania
3–8
7 – 20
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1,0
2,0
4,0
8,0
16

12 – 32
21 – 42
36 – 56
60 – 76
100

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu

2.1.1.1. Warunki dostawy
Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie kruszywa
i jego jakość – określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta
podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu.
Wykonawca powinien:
–

dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji jakości całej zamawianej ilości
kruszywa,

–

dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót,

–

zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych,
wykonywanych przez producenta,

–

zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla kaŜdej, jednorazowo
wysyłanej ilości kruszywa, zawierający następujące dane:
a)

nazwę i adres producenta,

b)

datę i numer kolejny badania,

c)

oznaczenie wg PN-B-06712,

d)

ilość kruszywa,

e)

pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań.

2.1.1.2. Transport i składowanie
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Kruszywo naleŜy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunków itp.). Ww.
zasad naleŜy przestrzegać przy załadunku i wyładunku.
Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjonowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami.
2.1.1.3. Kontrola jakości
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość materiałów uŜytych do produkcji. Wykonawca
zobowiązany jest do oceny jakości kruszywa dostarczonego przez producenta i jego zgodności z
wymaganiami ST na podstawie:
–

rezultatów badań pełnych wykonanych przez producenta co najmniej raz w roku i przy
kaŜdej zmianie złoŜa na kaŜde Ŝyczenie Kierownika Projektu,

–

rezultatów badań niepełnych wykonanych przez producenta dla kaŜdej partii kruszywa,

–

rezultatów badań specjalnych wykonanych przez producenta na Ŝądanie wykonawcy
dotyczących reaktywności alkalicznej,

–

atestu (zaświadczenia o jakości),

–

oceny wizualnej kaŜdej jednostkowej dostawy kruszywa,

–

dodatkowych badań laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku
zgłoszenia przez Kierownika Projektu wątpliwości co do jakości kruszywa.

Przed uŜyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca musi wykonać
kontrolę partii kruszywa obejmującą oznaczenia:
–

składu ziarnowego wg PN-B-06714/15,

–

kształtu ziarn wg PN-B-06714/16,

–

zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714/13,

–

zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714/12.

W celu umoŜliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleŜy prowadzić bieŜącą
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-B-06714/18 i stałości zawartości frakcji 0÷2 mm.
2.1.2. Cement
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów winien:
–

spełniać wymagania normy PN-B-19701:1997,

–

odpowiadać postanowieniom niniejszej ST. Do betonu klasy B30 naleŜy stosować cement
klasy 42,5 bez dodatków.

Tablica 5. Wymagania dla cementu do betonowych elementów konstrukcji przepustów
Wytrzymałość na ściskanie,
MPa, nie mniej niŜ

Wymagania
po 2 dniach
po 28 dniach

Klasa cementu 42,5
10
42,5
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Czas wiązania

początek wiązania,
najwcześniej po upływie, min.
koniec wiązania najpóźniej, h

60
12
12
3,5
0,10
0,6

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

5,0

Tablica 6. Wymagania dotyczące składu cementu do betonowych elementów konstrukcji przepustów

Wyszczególnienie właściwości
Zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S),%
Zawartość glinianu trójwapniowego (C3A), %, nie więcej niŜ
Zawartość alkaliów, %, nie więcej niŜ
Zawartość alkaliów przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego, %,
nie więcej niŜ
Zawartość C4AF + 2C3A, %, nie więcej niŜ

Wymagania
50÷60
7
0,6
0,9
20

2.1.2.1. Warunki dostawy
Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego
jakości określona atestem – musi być zatwierdzona przez Kierownika Projektu.
2.1.2.2. Transport i składowanie
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, w
warunkach

zabezpieczających

go

przed

opadami

atmosferycznymi,

zawilgoceniem,

uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Cement przechowywany moŜe być w następujących miejscach:
a) cement luzem – w magazynach specjalnych
b) cement workowy – w składach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach
zamkniętych.
Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-88/B6731-08.
2.1.2.3. Kontrola jakości
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego przez producenta cementu i jego
zgodności z wymaganiami ST na podstawie:
–

dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg normy PN-B-04320,

–

dokumentów przewozowych,

–

oględzin makroskopowych cementu dostarczonego na miejsce przeznaczenia oraz
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ewentualnych opakowań z przewidzianymi normą napisami,
–

dodatkowych badań laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996
wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez Kierownika Projektu
wątpliwości co do jakości cementu.

Przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej wykonawca zobowiązany jest
wykonać kontrolę obejmującą:
–

oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN-196-3:1996

–

oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN-196-3:1996

–

oznaczenie stopnia zmielenia wg PN-EN-196-6:1997.

2.1.3. Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji przepustów odpowiadać musi wymaganiom
PN-H-93215. Klasa, gatunek i średnica musi być zgodna z Dokumentacją Projektową i ST.
Nie dopuszcza się zamiennego uŜycia innych stali i innych średnic bez zgody Kierownika
Projektu.
2.1.3.1. Kontrola jakości
Stal dostarczona na budowę musi posiadać atest producenta zawierający:
–

nazwę wytwórcy,

–

oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215

–

numer wytopu lub nr partii,

–

wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej,

–

masę partii,

–

rodzaj obróbki cieplnej (w przypadku dostawy prętów obrobionych cieplnie).

Pręty zbrojenia przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych
płatków rdzy, kurzu i błota. Niedopuszczalne jest stosowanie prętów zanieczyszczonych
tłuszczami i farbami.
Pręty powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm (PN-B-06251).
2.1.4. Woda
Woda stosowana do betonów dla przepustów spełniać musi wymagania podane w tablicach 7 i 8.

Tablica 7. Wymagania ogólne
Barwa
Zapach
Zawiesina
pH, nie więcej niŜ

Wymagania
powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej
woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego
woda nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek,
kłaczków
4

Metoda badań

wg PN-B-32250
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Tablica 8. Wymagania szczegółowe
Wymagania
Siarkowodór, mg/l, nie więcej niŜ
Siarczan, mg/l, nie więcej niŜ
Cukry, mg/l, nie więcej niŜ
Chlorki, mg/l, nie więcej niŜ
Twardość ogólna, mval/l, nie więcej niŜ
Sucha pozostałość, mg/l, nie więcej niŜ
ObniŜenie wytrzymałości zapraw na zginanie lub ściskanie, %,
nie mniej niŜ

500
400
10
1500

Metoda badań
PN-C-04566/02
PN-C-04566/03
lub PN-C-04566/09
PN-C-04628/02
PN-C-046600/00
PN-C-04554/02
PN-C-04541

10

PN-B-32250

20
600

2.1.4.1. Transport i składowanie
Nie określa się wymagań dotyczących transportu i składowania.
2.1.4.2. Kontrola jakości
Woda z wodociągu nie wymaga badań.
Woda z innego źródła musi być zbadana wg PN-B-32350 przy rozpoczęciu robót oraz w
przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń.
2.1.5. Dodatki mineralne i domieszki chemiczne
Rodzaje, ilość i sposoby stosowania dodatków mineralnych i domieszek chemicznych,
polepszających właściwości mieszanek betonowych i betonu muszą być akceptowane przez
Kierownika Projektu.
Ponadto muszą posiadać atest producenta i świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane
przez upowaŜnioną placówkę naukowo-badawczą.
2.2. Materiały na ławy fundamentowe
Ścianki czołowe przepustów posadowione będą na ławie fundamentowej z pospółki spełniającej
wymagania PN-B-11111:1996.
2.3. Materiały izolacyjne
Do izolowania drogowych przepustów betonowych naleŜy stosować materiały posiadające
świadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest producenta, jak np.:
–

emulsja kationowa wg BN-68/6753-04,

–

roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622,

–

lepik bitumiczny na gorąco:
a)

asfaltowy bez wypełniaczy wg PN-C-96177,

b)

smołowy wg PN-B-24626,

–

papa asfaltowa wg BN-79/67/6751-01 oraz wg BN-88/6751-03,

–

wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie – za zgodą
Kierownika Projektu.
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2.4.Eementy przepustu rurowego z rur PEHD średnicy 80 cm przepustu rurowego według Projektu
Technicznego Typowych Drogowych Prefabrykowanych Przepustów Rurowych. PowyŜsze elementy
powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.
2.5. Preparat – do powierzchniowego zabezpieczenia betonu

3. Sprzęt
Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu drogowego winien wykazać się moŜliwością
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą, tj. spełniającą wymagania ST jakość
robót.

4. Transport
Warunki transportu materiałów i prefabrykatów są określone:
–

dla kruszyw w punkcie 2.1.1.2.

–

dla cementu w punkcie 2.l.2.2.

–

dla mieszanki betonowej w punkcie 5.3.2.

Dla pozostałych materiałów nie określa się warunków transportu.

5. Wykonanie robót
Przed wykonaniem przepustu naleŜy wykopać rów obejściowy, który po zakończeniu robót
będzie zasypany.
5.1. Nasypy i zasypka
Przy poszukiwaniu gruntów i materiałów do wykonania nasypu w pierwszej kolejności naleŜy
rozwaŜyć przydatność gruntów uzyskanych przy wykonywaniu wykopu.
Nasypy nad przepustami naleŜy wykonać jednocześnie z obu stron przepustu z jednakowych,
zagęszczonych według wymagań, poziomych warstw gruntu. Przed zasypaniem przepustu
wykonanego w starym nasypie, naleŜy po obu stronach przepustu wyciąć w nasypie stopnie o
szerokości ok. 1,0÷2,5 m i spadku górnej powierzchni około 4%±1% w kierunku zgodnym ze
spadkiem zbocza.
Przy wykonywaniu nasypów podczas zimy naleŜy stosować się do wymagań specjalnych
omówionych w normie BN-72/8932-01.
5.1.1. Zagęszczanie nasypów i zasypek
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliŜona do optymalnej.
Wskaźniki zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach naleŜy przyjmować wg BN-72/8932-01.
5.1.2. Umocnienie wlotów i wylotów
Umocnienie wlotów i wylotów naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST.
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI”
11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3b
tel. 089 742-17-96

41

5.2. Ławy fundamentowe
Ławy fundamentowe muszą być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wskazówkami
Kierownika Projektu.
Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą:
a)

róŜnice wymiarów ławy fundamentowej w planie ±5 cm,

b) róŜnice rzędnych wierzchu ławy ±2 cm,
RóŜnice w niwelecie wynikające z odchyłek wymiarowych rzędnych ławy nie mogą spowodować
spiętrzenia wody w przepuście.
5.3. Roboty betonowe
5.3.1. Wykonanie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa dla betonowych elementów konstrukcji wlotów i wylotów przepustów
powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 i ST. Dopuszczalna najmniejsza ilość cementu
portlandzkiego w mieszance zagęszczanej mechanicznie wynosi 270 kg/m3, największa ilość
cementu nie powinna przekraczać 400 kg/m3 dla betonu B30. Największa dopuszczalna wartość
stosunku W/C wynosi 0,50.
Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po
zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność powinna
być dostosowana do warunków formowania, określonych przez:
–

kształt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilości zbrojenia,

–

zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu,

–

sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej.

Konsystencja – nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250. Nie moŜe być ona
osiągnięta przez większe zuŜycie wody niŜ to jest przewidziane w składzie mieszanki. Zaleca się
sprawdzenie doświadczalnie urabialności mieszanki betonowej przez próbę formowania w warunkach zbliŜonych do rzeczywistych.
Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie moŜe przekraczać: 2% w
przypadku niestosowania domieszek napowietrzających i 4,5÷6,5% w przypadku stosowania
domieszek napowietrzających.
Recepta mieszanki betonowej moŜe być ustalona dowolną metodą doświadczalną lub
obliczeniowo-doświadczalną zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach.
Do celów produkcyjnych naleŜy sporządzić receptę roboczą, uwzględniającą zawilgocenie
kruszywa, pojemność urządzenia mieszającego i sposób dozowania. W recepcie roboczej naleŜy
podać:
–

przeznaczenie mieszanki betonowej,

–

konsystencję,
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–

datę opracowania recepty.

Korekta recepty roboczej musi być wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z poniŜszych
przypadków:
–

zmiana rodzaju składników,

–

zmiana uziarnienia kruszywa,

–

zmiana zawilgocenia wywołująca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w
całkowitej ilości wody zarobowej 1 m3 mieszanki betonowej przekraczającej ±5 dcm3.

Wykonanie

mieszanek

betonowych

musi

odbywać

się

wyłącznie

w

betoniarkach

przeciwbieŜnych.
Składniki mieszanki wg recepty roboczej muszą być dozowane wagowo z dokładnością:
±2% dla cementu, wody, dodatków,
±3% dla kruszywa.
Czas mieszania zarobu musi być ustalony doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niŜ
2 minuty.
Konsystencja mieszanki betonowej nie moŜe róŜnić się od konsystencji załoŜonej (wg recepty
roboczej) więcej niŜ ±20% wskaźnika Ve – Be.
Przy temp. 0°C wykonywanie mieszanki betonowej naleŜy przerwać, za wyjątkiem sytuacji
szczególnych, w uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu.
5.3.2. Transport
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06251. Transport
mieszanki do miejsca jej wbudowania moŜe być prowadzony dowolnymi środkami pod
warunkiem, Ŝe nie powoduje on:
–

segregacji składników,

–

zmian ładu mieszanki,

–

zanieczyszczenia mieszanki,

–

zmian temp. nie więcej niŜ ±5°C.

Czas transportu powinien spełniać wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji
mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu. Mieszanka betonowa musi być wbudowana nie później
niŜ podaje to poniŜsza tablica:

Tablica 9. Czas wbudowania mieszanki betonowej
Temperatura otoczenia
+15°C
+20°C
+30°C

Czas wbudowania mieszanki betonowej
90 min.
70 min.
30 min.
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5.3.3. Kontrola jakości
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość mieszanki betonowej i jej zgodność z wymaganiami
niniejszej ST.
Obowiązkowej kontroli wg PN-B-06250 podlega:
–

konsystencja mieszanki betonowej przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w
czasie 8 godzin,

–

zawartość powietrza w mieszance, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających – co
najmniej raz na 8 godz. podczas betonowania.

5.4. Wykonywanie zbrojenia
Zbrojenie musi być wykonywane wg Dokumentacji Projektowej, wymagań ST i zgodnie z
postanowieniem PN-B-06251. Zbrojenie powinno być wykonane w zbrojarni stałej lub
poligonowej.
Sposób wykonania szkieletu musi zapewnić niezmienność geometryczną szkieletu w czasie
transportu na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca się łączenie węzłów na przecięciu prętów
drutem wiązałkowym wyŜarzonym o średnicy nie mniejszej niŜ 0,6 mm (wiązanie na podwójny
krzyŜ) albo stosować spawanie. Zbrojenie musi zachować dokładne połoŜenie w czasie
betonowania. NaleŜy stosować podkładki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych
albo z materiałów z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkładek z prętów
stalowych. Szkielet zbrojenia powinien być sprawdzony i zatwierdzony przez Kierownika
Projektu wpisem do Dziennika Budowy.
Sprawdzeniu podlegają:
–

średnice uŜytych prętów,

–

rozstaw prętów (róŜnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1
cm, a innych elementach 0,5 cm),

–

rozstaw strzemion (nie powinien róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ ±2 cm),

–

róŜnice długości prętów, połoŜenie miejsc kończenia ich hakami (odcięcia nie mogą
odbiegać od Dokumentacji Projektowej o więcej niŜ ±5 cm),

–

otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych,

–

powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego połoŜenie w czasie betonowania i zagęszczenia.

5.5. Wykonanie deskowań
5.5.1. Wymagania ogólne
Przy wykonaniu i kontroli oraz odbiorach deskowania naleŜy korzystać z PN-B-06251.
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5.5.2. Deskowania
Deskowania z drewna wykonuje się przy betonowych konstrukcjach na miejscu budowy. Do tego
celu stosować drewno o klasie nie niŜszej od K33 pozbawione wad w postaci sęków, o grubości
nie mniejszej od 18 mm (3/4”), łączone równolegle na wpust lub pióro z uszczelnieniem (np. za
pomocą taśmy metalowej).
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na styki naroŜne sposobu deskowania ze ścianą, stosując listwy
fazujące przekrój elementu betonowego.
KaŜde deskowanie powinno podlegać odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru
powinny być:
–

klasa drewna i jego wady,

–

szczelność deskowań w płaszczyznach i naroŜach wklęsłych,

–

poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu oraz porównanie
z wymaganym poziomem w Dokumentacji Projektowej.

Dopuszcza się następujące odchyłki:
a)

rozstaw Ŝeber ±0,5% lecz nie więcej niŜ o 2 cm,

b)

odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o – 0,1%,

c)

róŜnice w grubości desek ±0,2 cm,

d)

odchylenie ścian od pionu o ±0,2% lecz nie więcej niŜ 0,5 cm,

e)

miejscowe wyburzenie powierzchni o ±0,2 cm na odcinku 3 m,

f)

odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowania (przekrojów betonowych):
– 0,2% wysokości, lecz nie więcej niŜ – 0,5 cm,
+0,5% wysokości, lecz nie więcej niŜ +2 cm,
– 0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niŜ – 0,2 cm,
+0,5% grubości (szerokości), lecz nie więcej niŜ – 0,5 cm.

5.6. Betonowanie i pielęgnacja
5.6.1. Betonowanie
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 75 cm, na którą spada. JeŜeli
wysokość ta jest większa naleŜy stosować rynnę zsypową.
Betonowanie konstrukcji wlotów i wylotów przepustów naleŜy wykonać wyłącznie w
temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C, zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton
wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych
przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze niŜszej niŜ 5°C, jednak wymaga to
zgody Kierownika Projektu oraz zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w
czasie co najmniej 7 dni. Prace betoniarskie powinny być wówczas prowadzone pod
bezpośrednim nadzorem Kierownika Projektu.
Zagęszczenie betonu naleŜy wykonywać za pomocą wibratorów wgłębnych o częstotliwości co
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najmniej 6000 drgań/min. Średnice buław wibratorów nie powinny być większe od 0,65 rozstawu
zbrojenia, aby uniknąć bezpośredniego styku buławy ze zbrojeniem. Wibratory naleŜy zagłębiać
na 5 do 8 cm pod powierzchnię poprzedniej warstwy, utrzymując je od 20 do 30 sekund w
kaŜdym połoŜeniu. Kolejne miejsca połoŜenia buławy powinny być odległe od siebie o 0,3 do 0,7
m, w zaleŜności od konsystencji betonu.
Wibratory przyczepne mogą być stosowane do zagęszczania betonu w elementach nie grubszych
od 0,5 m przy jednostronnym dostępie oraz 1,0 m przy obustronnym. Rozstaw wibratorów
przyczepnych naleŜy ustalić doświadczalnie.
Zagęszczanie betonu naleŜy realizować na podstawie planu wibracji, w którym przewiduje się
przerwy w betonowaniu, poziom i miejsce połoŜenia wibratorów wgłębnych oraz przyczepnych.
5.6.2. Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton
przed deszczem i inną wodą.
Przy temperaturze otoczenia wyŜszej od +5°C naleŜy (nie później niŜ po 12 godzinach od
zakończenia betonowania) rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co
najmniej 7 dni.
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wodę jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy nie są stawiane
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.
Betony naparzane naleŜy nawilŜać przez okres co najmniej 3 dni. W czasie dojrzewania betonu
elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji, jeŜeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej, moŜe
nastąpić po osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej.
5.7. MontaŜ i łączenie elementów prefabrykowanych
MontaŜ i łączenie elementów powinno być realizowane zgodnie z Dokumentacją Projektową przy
przestrzeganiu szczególnych, specjalnych wymagań:
–

montaŜ mogą wykonywać wyłącznie doświadczone brygady pod wykwalifikowanym
nadzorem ze strony wykonawcy,

–

dostarczone elementy powinny być przedmiotem odbioru w zakresie: zgodności z Dokumentacją Projektową, atestów kontroli jakości, spełnienia tolerancji wymiarowych oraz
braku uszkodzeń lub defektów widocznych dyskwalifikujących i uniemoŜliwiających
montaŜ,

–

odrzucone prefabrykaty nie mogą być montowane.

Przed przystąpieniem do montaŜu naleŜy sprawdzić technologię montaŜu, przeprowadzić
odpowiedni instruktaŜ, skontrolować sprawność sprzętu montaŜowego.
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5.8. Izolacja przepustów

Przed ułoŜeniem izolacji w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej powierzchnie
izolowane naleŜy zagruntować przez:
–

dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych,

–

roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych.

Zagruntowaną powierzchnię bezpośrednio przed ułoŜeniem izolacji naleŜy smarować lepikiem
bitumicznym na gorąco.
Izolację tworzą 3 warstwy tkaniny technicznej sklejonej asfaltem PS 105/15 oraz papy z folią
aluminiową.
Gotową izolację naleŜy pokryć warstwą ochronną wg Dokumentacji Projektowej. Elementy nie
pokryte izolacją przed zasypaniem gruntem naleŜy smarować abizolem R+P.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót podano w ST D-.00.00. „Wymagania ogólne”.
6.1. Badania związane z wykonaniem robót ziemnych
6.1.1. Program badań
Badania naleŜy przeprowadzić w trzech etapach, zgodnie z poniŜszą tablicą, w sposób podany w
opisie badań.

Tablica 10.
Program badań

Badania przed
rozpoczęciem
budowy

a)
b)
c)
d)
e)

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją
Sprawdzenie robót pomiarowych
Sprawdzenie robót przygotowawczych
Sprawdzenie wykonania wykopów
Sprawdzenie wykonania poduszki gruntowej
nasypów i zasypki
f) Sprawdzenie zagęszczenia gruntów
g) Sprawdzenie umocnienia wylotów i wlotów
h) Sprawdzenie ławy fundamentowej

Badania
w czasie
budowy
+

Badania
odbiorcze

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+

+
+

6.1.2. Opis badań
6.1.2.1. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź
wykonanych robót ziemnych z Dokumentacją Projektową.
6.1.2.2. Sprawdzenie wykonania nasypów i zasypki
Szerokość korony drogi nie powinna róŜnić się od szerokości projektowanej więcej niŜ o 10 cm, a
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krawędź korony nie powinna mieć widocznych załamań. Pochylenie skarp i nasypów nie moŜe się
róŜnić od projektowanych pochyleń więcej niŜ o 10%. Powierzchnie skarpy nie powinny mieć
większych wklęśnięć niŜ 10 cm.
6.1.2.3. Sprawdzenie zagęszczenia gruntu
Wymagania dotyczące zagęszczenia.
Zagęszczenie gruntów w nasypach.
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach określany wg normy BN-77/8931-12 „Oznaczenie
wskaźnika zagęszczenia gruntu” i powinien wynosić:
–

górnej warstwy o grubości 1,2 m > 1,00,

–

w niŜej leŜących warstwach > 0,97.

Zagęszczenie gruntów w podłoŜu nasypów.
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłoŜu nasypów do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu
powinien wynosić nie mniej niŜ 0,97. W szczególności naleŜy przy odbiorze skontrolować, czy
przyjęta metoda zagęszczenia była sprawdzona laboratoryjnie.
6.1.2.4. Sprawdzenie umocnienia wlotów i wylotów
Umocnienie wlotów i wylotów sprawdza się wizualnie.
6.1.2.5. Sprawdzenie ławy fundamentowej
Sprawdzeniu polega:
–

rodzaj i ilość materiału uŜytego do wykonania ławy,

–

grubość ławy.

6.2. Badania mieszanki betonowej i betonu
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli zawierającego m.in. podział obiektu
na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczności i terminów
pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu.
6.2.1. Badania mieszanki betonowej i właściwości betonu
Badania podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej, badane z częstotliwością i w
sposób podany w PN-B-06250:
–

konsystencja mieszanki betonowej,

–

zawartość powietrza w mieszance betonowej,

–

nasiąkliwość betonu,

–

odporność betonu na działanie mrozu,

–

przepuszczalność wody przez beton,

–

wytrzymałość na ściskanie,

–

wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu.
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6.2.2. Badania wytrzymałości betonu na ściskanie
6.2.2.1. Typ próbek

Podstawowy typ próbek do oceny wytrzymałości betonu na ściskanie oraz ustalenia klasy betonu
to próbka sześcienna o wymiarze boku 150 mm, zgodnie z normą PN-B-06250.
Próbka powinna być wykonana i przechowywana zgodnie z PN-B-06250.
6.2.2.2. Badanie wytrzymałości na ściskanie
Badanie wytrzymałości na ściskanie próbek normowych naleŜy wykonać zgodnie z PN-B-06250.
6.2.3. Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu
Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu naleŜy wykonać na próbkach
pryzmatycznych (beleczkach) o szerokości 150 mm, wysokości 150 mm i długości 600 mm. W
czasie badania próbkę podpiera się na rolkach podporowych w rozstawie 450 mm i obciąŜa
dwoma siłami 1/2 F w rozstawie 150 mm umieszczonymi symetrycznie względem środka
rozpiętości próbki,
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu określa się ze wzoru
Rb2 = 0,1333 F
gdzie:
Rb2 – wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu w MPa,
F – siła niszcząca w kN.
JeŜeli zniszczenie próbki nastąpiło poza środkową jej częścią równą 1/3 rozpiętości, to rezultat
badania tej próbki naleŜy odrzucić jako niemiarodajny.
6.2.4. Badanie betonu w konstrukcjach
Badania betonu w konstrukcjach wlotów i wylotów przepustów naleŜy realizować metodami
nieniszczącymi. Pośród metod nieniszczących naleŜy wymienić w pierwszej kolejności badania
sklerometryczne za pomocą młotka Schmidta wg PN-B-06262 oraz badania ultradźwiękowe za
pomocą pomiaru prędkości rozchodzenia się ultradźwiękowych fal podłuŜnych wg PN-B-06261.
Badania naleŜy stosować w zakresie wskazanym w tych normach z dodatkowym zastrzeŜeniem,
Ŝe zaleca się korzystanie z obydwu metod równocześnie.
6.3. Badania po zakończeniu budowy
1. Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu naleŜy przeprowadzić przez wykonanie
pomiarów w zakresie:
–

podstawowych rzędnych dna przepustu oraz podłoŜa przepustu w stosunku do osi z
dokładnością do ±1 cm,

–

długości obiektu z dokładnością ±1 cm.

2. Sprawdzenie z badań prowadzonych w czasie budowy.
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7. Obmiar
Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) wykonanego przepustu rurowego wraz z wlotem i wylotem.
Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne”.

8. Odbiór robót
Odbiór przepustu obejmuje:
a)

odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: wykop, fundament, izolacja,

b)

odbiór ostateczny (całego przepustu),

c)

odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego).

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników
pomiarów i badań jakościowych.
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Kierownika Projektu przy udziale Wykonawcy.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne”.

9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne”.
Płatność za m (metr) wykonanego przepustu naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną
jakości uŜytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań.
Cena wykonania robót obejmuje:
–

wykonanie robót betonowych:
-- ława fundamentowa,
-- skrzydła

–

wykonanie zbrojenia, wlotu i wylotu przepustu,

–

wykonanie deskowania,

–

montaŜ i łączenie elementów prefabrykowanych,

–

wykonanie izolacji przepustu:
-- izolacja betonu powierzchni odziemnych
-- wykonanie zasypki przepustu gruntem kat. III (grunt z wykopu),
-- powierzchniowe zabezpieczenie betonu.

10. Przepisy związane
PN-B-06250

– Beton zwykły

PN-B-06712

– Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714/15

– Badania. Oznaczenie składu ziarnowego

PN-B-06714/16

– Badania. Oznaczenie kształtu ziarn
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PN-B-06714/13

– Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych

PN-B-06714/12

– Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych

PN-B-06714/18

– Badania. Oznaczenie nasiąkliwości

PN-B-19701:1997

Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności.

PN-EN-196-1:1996

Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości.

PN-EN-196-2:1996

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN-196-3:1996

Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości.

PN-EN-196-6:1997

Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN-196-7:1997

Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek.

PN-B-32250

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-H-93215

Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

PN/H-043

Próba statystyczna rozciągania metali.

BN-68/6753-04

Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

PN-B-24622

Roztwór asfaltowy do gruntowania.

PN/C-96177

Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.

PN-B-24626

Lepik smołowy stosowany na gorąco.

BN-79/6751-0l

Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taśmie
aluminiowej.

BN-88/6751-03

Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.

BN-72/8932-01

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-B-06251

Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.

BN-72/9081-02

Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu
kruszywowego. Wymagania i badania

BN-74/8935-04

Przepusty kolejowe i drogowe. Elementy prefabrykowane.

PN-B-06714/34

Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej.

BN-84/6774-02

Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-06262

Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu
na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.

PN-B-06261

Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie.

PN-C-04566/

Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczenie siarkowodoru i
siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z tiofluorescenią z
kwasem
o-hydro-ksyrtęciobenzoesowym.

PN-C-04566/03

Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczenie
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siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną.
PN-C-04566/09

Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczenie siarczków metodą
wagową.

PN-C-04628/02

Badania zawartości cukrów. Oznaczenie cukrów ogólnych, cukrów
rozpuszczalnych i skrobi nierozpuszczalnej metodą kalorymetryczną z
antorem.

PN-C-04600/00

Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowanie chloru.
Postanowienia ogólne i zakres normy.

PN-C-04554/02

Badania trwałości. Oznaczenie twardości ogólnej powyŜej 0,357
mval/dcm3 metodą wersenianową.

PN-C-04541

Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po praŜeniu, straty przy
praŜeniu oraz substancji rozpuszczalnych mineralnych i substancji
rozpuszczalnych lotnych.

Wymagania i zalecenia wykonania betonów do konstrukcji mostowych, GDDP, W-wa 1990.

Projekt techniczny typowych drogowych prefabrykowanych przepustów rurowych – Biuro
Projektow
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 45233252-0

Roboty w zakresie nawierzchni ulicy

D-03

Dla obiektu: Remont ulicy Sportowej w Białej Piskiej
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WARSTWA WIĄśĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO BA 0/20mm
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego w związku z
„Remontem ulicy SPORTOWEJ w Białej Piskiej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót ujętych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem
warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego BA 0/20 mm grubości 4 cm wg PN-S-96025:2000
[10].
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o
określonym składzie i
uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością
asfaltu wytworzona na
gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułoŜona i zagęszczona.
1.4.4. Podbudowa asfaltowa - warstwa nośna z betonu asfaltowego spełniająca funkcje nośne
w konstrukcji nawierzchni.
1.4.5. PodłoŜe pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułoŜenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowej.
1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie.
1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu
sprawdzenia, czy jej właściwości są
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zgodne z receptą laboratoryjną.
1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50m)
wykonany w warunkach
zbliŜonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych
parametrów technicznych robót.
1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
11.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST
D-00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Asfalt
NaleŜy stosować asfalt 35/50 spełniający wymagania określone w PN-EN – 12591:2004.
Lp

Właściwości

Właściwości

Rodzaj
35/50

1 Penetracja w 25oC

0,1mm

PN-EN 1426

35-50

2

2 Temperatura mięknienia

o

PN-EN 1427

50-58

3

Temperatura zapłonu, nie

o

PN-EN 22592

240

% m/m

12592

99

% m/m

PN-EN 12607-1

0,5

%

PN-EN 1426

53

PN-EN 1427

52

1

C
C

mniej niŜ
4

Zawartość składników
rozpuszczalnych, nie mniej
niŜ

5

Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost) nie
więcej niŜ

6

Pozostała penetracja po
starzeniu, nie mniej niŜ

7

Temperatura mięknienia

o

C

asfaltu
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po starzeniu, nie mniej niŜ
8

Zawartość parafiny,

%

PN-EN 12606-1

2,2

o

PN-EN 1427

8

o

PN-EN 12593

-5

nie więcej niŜ
9

Wzrost temp. mięknienia

C

po starzeniu, nie więcej niŜ
10

Temperatura łamliwości,

C

nie więcej niŜ
2.3. Wypełniacz
NaleŜy stosować wypełniacz, spełniający wymagania PN-S-96504:1961 [7] dla wypełniacza
podstawowego i
zastępczego.
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [7].
2.4. Kruszywo
W zaleŜności od kategorii ruchu naleŜy stosować kruszywa podane w tablicy 1.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do podbudowy z betonu asfaltowego

Lp.

Rodzaj materiału

Wymagania

nr normy

materiałów w zaleŜności od
kategorii ruchu
KR 3

1

Kruszywo łamane zwykłe i granulowane z kl I; gat. 1
surowca
skalnego, wg PN-EN 1303:2004 [1], PN-B11115:1998
[2]

2

Ŝwir i mieszanka wg PN-EN 1303:2004 [1]

-

3

Grys i Ŝwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego

kl I; gat. 1

surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [12]

wobec
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4

Piasek wg PN-EN 1303:2004 [1]

gat. 1

5

Wypełniacz mineralny:

podstawowy

a) wg PN-S-96504:1961 [7]
6

Asfalt drogowy wg PN-EN 12591:2004

35/50

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa
NaleŜy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w
WT.EmA-99 [11].
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego powinien
wykazać się moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu:
− wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
− skrapiarek,
− walców lekkich, średnich i cięŜkich,
− walców ogumionych cięŜkich o regulowanym ciśnieniu w oponach,
− szczotek mechanicznych i/lub innych urządzeń czyszczących,
− samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Asfalt
Asfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [3].
Transport asfaltów drogowych moŜe odbywać się w:
− cysternach kolejowych,
− cysternach samochodowych,
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− bębnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez InŜyniera.
4.2.2. Wypełniacz
Wypełniacz luzem naleŜy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów
sypkich,
umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny.
Wypełniacz workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.
4.2.3. Kruszywo
Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym
zawilgoceniem.
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszankę betonu asfaltowego naleŜy przewozić pojazdami samowyładowczymi z
przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z
jednoczesnym spełnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposaŜonej
w system
ogrzewczy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InŜynierem, Wykonawca
dostarczy InŜynierowi do
akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych
poszczególnych
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składników i próbki materiałów pobrane w obecności InŜyniera do wykonania badań
kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
− doborze składników mieszanki mineralnej,
− doborze optymalnej ilości asfaltu,
− określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z załoŜeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez
krzywe graniczne.
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu
asfaltowego oraz
orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 2.
Tablica 2. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu

Wymiar oczek sit #, mm

Rzędne krzywych granicznych MM w
zaleŜności od kategorii ruchu
KR 3
Mieszanka mineralna, mm
od 0
do 20

Przechodzi przez:
38,1
31,5
25,0

100

20,0

83÷100

16,0

70÷100

12,8

59÷90

9,6

48÷80

8,0

42÷74

6,3

35÷65
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4,0

27÷53

2,0

20÷40

zawartość

(60÷80)

ziarna > 2,0

13÷29

0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075

8÷21
7÷18
5÷14
5÷13
4÷8

Orientacyjna zawartość asfaltu w MMA ,%, 4,0÷5,2
m/m
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunkach od 1.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm podbudowy
nawierzchni drogi o
obciąŜeniu ruchem KR 3
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek
wykonanych wg
metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3 lp. od 1 do 5.
Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane
w tablicy 3 lp. od 6
do 8.
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciągłym zapewniającej
prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie składników, w tym takŜe wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z receptą.
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Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w
zaleŜności od temperatury.
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie
przepływomierza, lecz nie więcej niŜ ± 2 % w stosunku do masy składnika.
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania,
zapewniającym
utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5 oC.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić:
− dla asfaltu 35/50 od 145 oC do 165 oC,
Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i podbudowy z betonu
asfaltowego

Lp

Właściwości

Wymagania wobec MMA
i podbudowy z BA w zaleŜności
od kategorii ruchu

KR 3

1

Moduł sztywności pełzania 1), MPa

≥ 16,0 (≥ 22,0)2)

2

Stabilność próbek wg metody Marshalla ≥ 11,0
w
temperaturze 60o C, zagęszczonych 2x75
uderzeń ubijaka , kN

3

Odkształcenie próbek jw., mm

od 1,5 do 3,5

4

Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v

4,0 do 8,0

5

Wypełnienie

wolnej

przestrzeni

w

≤ 72,0

próbkach
jw., %
6

Grubość w cm warstwy z MMA o

od 6,0 do 12,0

uziarnieniu:
od 0 mm do 20,0 mm
7

Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %

≥ 98,0
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8

Wolna przestrzeń w warstwie, % v/v

od 4,5 do 9,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [13], dotyczy
tylko fazy projektowania składu MMA
2) specjalne warunki , obciąŜenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypełniacza uzyskała
właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyŜsza
o więcej niŜ 30 oC od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej poniŜej.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:
− dla asfaltu 35/50 od 140 oC do 170 oC,
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej moŜe być niŜsza o 10 oC od minimalnej
temperatury podanej
powyŜej.
5.4. Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜe pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane, równe,
ustabilizowane i
nośne.
Powierzchnia podłoŜa powinna być sucha i czysta.
Przed rozłoŜeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, podłoŜe naleŜy
skropić emulsją
asfaltową.Powierzchnie czołowe włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte
materiałem uszczelniającym,
zaakceptowanym przez InŜyniera.
5.5. Połączenie międzywarstwowe
Podbudowę z betonu asfaltowego naleŜy skropić emulsją asfaltową przed ułoŜeniem
następnej warstwy
asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. Skropienie
powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki.
5.6. Warunki przystąpienia do robót
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Podbudowa z betonu asfaltowego moŜe być wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nie
niŜsza od +5o C
dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki
mineralno-asfaltowej na mokrym podłoŜu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego
wiatru (V > 16 m/s).
5.7. Zarób próbny
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest
zobowiązany do
przeprowadzenia w obecności InŜyniera kontrolnej produkcji.
Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu
zaprojektowanego podano
w tablicy 4.
Tablica 4. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem
składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m

Lp.

Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe
do nawierzchni dróg o kategorii
ruchu
KR 3

1

Ziarna pozostające na sitach o oczkach # (mm): ± 4,0
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0;
2,0

2

Jw. 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075

± 2,0

3

Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # ± 1,5
0,075mm

4

Asfalt

± 0,3

5.8. Odcinek próbny
Odcinek próbny wykonuje się co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca
wykona odcinek
próbny w celu:
− stwierdzenia czy uŜyty sprzęt jest właściwy,
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− określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem,
koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy,
− określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia
warstwy.
Do takiej próby Wykonawca uŜyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do
wykonania
podbudowy.
Decyzję o wykonaniu i lokalizacji odcinka próbnego podejmuje InŜynier.
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
próbnego przez InŜyniera.
5.9. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposaŜoną w układ
z automatycznym
sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją
projektową.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niŜsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej
w pkt 5.3.
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie, zgodnie ze schematem przejść
walca ustalonym
na odcinku próbnym.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niŜ:
− dla asfaltu 35/50 130 oC,
Zagęszczanie mieszanki naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik
zagęszczenia ułoŜonej
warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3.
Złącza w podbudowie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do
osi drogi.
W przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością warstwy, złącza poprzeczne,
wynikające z dziennej
działki roboczej, powinny być równo obcięte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone
listwą przed uszkodzeniem.
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W przypadku rozkładania mieszanki połową szerokości warstwy, występujące dodatkowo
złącze podłuŜne
naleŜy zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego.
Złącze układanej następnej warstwy, np. wiąŜącej, powinno być przesunięte o co najmniej 15
cm względem
złącza podbudowy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza
oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych
badań InŜynierowi do
akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralnoasfaltowej podano w
tablicy 5.
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Lp

Wyszczególnienie badań

Minimalna liczba badań na dziennej
działce roboczej

1

Skład i uziarnienie mieszanki mineralno -

1 próbka przy produkcji do 500 Mg

asfaltowej pobranej w wytwórni

2 próbki przy produkcji ponad 500
Mg

2

Właściwości asfaltu

dla kaŜdej dostawy (cysterny)

3

Właściwości wypełniacza

1 na 100 Mg

4

Właściwości kruszywa

przy kaŜdej zmianie

5

Temperatura składników mieszanki

dozór ciągły
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6

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej

kaŜdy pojazd przy załadunku i w
czasie
wbudowywania

7

Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej

jw.

8

Właściwości próbek mieszanki mineralno- jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytwórni

lp. 1 i lp. 8 - badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-B-96025:2000 [8]
6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S04001:1967 [6].
Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 4.
Dopuszcza się wykonanie badań innymi równowaŜnymi metodami.
6.3.3. Badanie właściwości asfaltu
Dla kaŜdej cysterny naleŜy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu.
6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza
Na kaŜde 100 Mg zuŜytego wypełniacza naleŜy określić uziarnienie i wilgotność
wypełniacza.
6.3.5. Badanie właściwości kruszywa
Przy kaŜdej zmianie kruszywa naleŜy określić klasę i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna
z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.
Dokładność pomiaru ± 2 oC. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w
recepcie i SST.
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6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wyglądu w czasie
produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.
6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy określać na próbkach zagęszczonych
metodą Marshalla.
Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości podbudowy z betonu
asfaltowego
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego
podaje tablica 6.

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu
asfaltowego
Lp

Badana cecha

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1

Szerokość warstwy

2 razy na odcinku drogi o długości 1 km

2

Równość podłuŜna

kaŜdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m

3

Równość poprzeczna warstwy

nie rzadziej niŜ co 5 m

4

Spadki poprzeczne warstwy

10 razy na odcinku drogi o długości 1 km

5

Rzędne wysokościowe warstwy

pomiar

rzędnych

niwelacji

podłuŜnej

i

poprzecznej
6

Ukształtowanie

osi

w

planie oraz usytuowania osi według dokumentacji

budowy
7

Grubość warstwy

2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do
3000 m2

8

Złącza podłuŜne i poprzeczne

cała długość złącza

9

Krawędź warstwy

cała długość

10

Wygląd warstwy

ocena ciągła

11

Zagęszczenie warstwy

2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do
3000 m2
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12

Wolna przestrzeń w warstwie

jw.

6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją + 5 cm.
6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłuŜne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/8931-04 [9] lub metodą
równowaŜną, nie
powinny być większe od podanych w tablicy 7.
Tablica 7. Dopuszczalne nierówności w mm.

Lp

Drogi i place

Podbudowa asfaltowa

1 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi

15

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją
projektową, z
tolerancją ± 0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją - 1 cm,
+ 0 cm
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś podbudowy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z
tolerancją 5 cm.
6.4.7. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %.
6.4.8. Złącza podłuŜne i poprzeczne
Złącza podbudowy powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi.
Złącza powinny
być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
6.4.9. Krawędzie podbudowy
Krawędzie podbudowy powinny być wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność
obcięcia pokryte

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI”
11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3b
tel. 089 742-17-96

69

asfaltem.
6.4.10. Wygląd podbudowy
Podbudowa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przed asfaltowanych, porowatych,
łuszczących się i
spękanych.
6.4.11. Zagęszczenie podbudowy i wolna przestrzeń
Zagęszczenie i wolna przestrzeń podbudowy powinny być zgodne z wymaganiami
ustalonymi w SST i
recepcie.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeŜeli wszystkie
pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[8] dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− dostarczenie materiałów,
− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
− posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych,
− skropienie międzywarstwowe,
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
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− wykonanie połączeń podłuŜnych i poprzecznych,
− obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 1303:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
2. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z ŜuŜla stalowniczego do
nawierzchni drogowych
3. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
4. PN-EN 12591:2004 Asfalt drogowy
5. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni
drogowych
6. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych
7. PN-S-96504:1961
8. PN-S-96025:2000
Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
10.2. Inne dokumenty
10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa,
1997
11. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM,
Warszawa, 1999
12. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i Ŝwirów kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
13. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia
trwałe. Wytyczne
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oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą
pełzania pod obciąŜeniem
statycznym, Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995.
14. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z
1999 r., poz. 430).
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WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ Z BETONU ASFALTOWEGO
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego - BA 0/16 dla remontu ul. Sportowej w Białej Piskiej.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
BA 0/16 dla KR1-KR2 wg PN-S-96025, grubości 4 cm dla remontowanej ulicy.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami.
2. MATERIAŁY
2.1. Charakterystyka nawierzchni
Nawierzchnia zaprojektowana na obciąŜenie ruchem kategorii KR 1 - wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i półsztywnych” - IBDiM - 1997 r.
Warstwa ścieralna będzie wykonana z betonu asfaltowego BA 0/16, zaprojektowana zgodnie z "Zasadami projektowania
betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe" - wydanie II uzupełnione, opracowanie Instytutu
Badawczego Dróg i Mostów, Warszawa 1995 r.
2.2. Rodzaje materiałów
Do betonu asfaltowego w warstwie ścieralnej wg charakterystyki podanej w pkt 2.2. naleŜy stosować materiały wg tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
Lp.

Rodzaj materiału

Kategoria ruchu

nr normy

KR 1

1.

Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112

kl. I, II; gat. 1, 2

2.

Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112

kl. I, II; gat. 1, 2

3.

Ŝwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996

kl. I, II

4.

Grys i Ŝwir kruszony PN-S-96025 Załącznik G.

kl. I, II, gat. 1, 2

5.

Piasek wg PN-B-11113

gat. 1, 2

6.

6. Wypełniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504

podstawowy

7

Asfalt drogowy

wg pkt 2.6

2.3. Wypełniacz
Do mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych na gorąco naleŜy stosować wypełniacz podstawowy, zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-96504:1961.
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961
2.4. Kruszywo
Uziarnienie kruszywa łamanego, uŜytego do wytworzenia betonu asfaltowego – B 0/16 na warstwę ścieralną powinno się
mieścić w granicach przedstawionych w tablicy 2.
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Tablica 2. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu

Wymiar oczek sit # , mm

Kategoria ruchu KR 1
Mieszanka mineralna, mm

Przechodzi przez:
20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0
(zawartość ziarn > 2,0)
0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075

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
16 ÷ 22
7 ÷ 11

Orientacyjna zawartość asfaltu w mieszance mineralnoasfaltowej, % , m/m

5,0÷6,5

2.5. Asfalt
Do wytworzenia betonu asfaltowego w warstwie ścieralnej naleŜy stosować asfalt drogowy 50/70 wg PN-EN 12591 z
dostosowaniem do warunków polskich.. Asfalt powinien spełniać wymagania podstawowe podane w tab. 3 niniejszej SST.
Tablica 3. Podział rodzajowy i wymagane właściwości asfaltów drogowych o penetracji od 20×0,1 mm do 330×0,1 mm
wg PN-EN-12591:2002 z dostosowaniem do warunków polskich
L
p.

Właściwości

Metoda badania

Rodzaj asfaltu
50/70

Właściwości obligatoryjne
1.

Penetracja w 25°C [0,1 mm]

PN-EN 1426

50÷70

2.

Temperatura mięknienia [°C]

PN-EN 1427

46÷54

3.

Temperatura zapłonu, nie mniej niŜ [°C]

PN-EN 22592

230

4.

Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej

PN-EN 12592

99

PN-EN 12607-1

0,5

niŜ [% m/m]
5.

Zawartość składników po starzeniu (ubytek lub
przyrost), nie mniej niŜ [% m/m]

6.

Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niŜ [%]

PN-EN 1426

50

7

Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niŜ

PN-EN 1427

48

[°C]
Właściwości specjalne krajowe
8

Zawartość parafiny, nie więcej niŜ [%]

PN-EN 12606-1

2,2

9

Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie

PN-EN 1427

9

więcej niŜ [°C]
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10

10 Temperatura łamliwości, nie więcej niŜ [°C]

PN-EN 12593

-8

2.6. Emulsja asfaltowa
NaleŜy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-99.
2.7. Składowanie materiałów
2.7.1 Składowanie kruszyw
Kruszywa poszczególnych frakcji naleŜy składować w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem.
Powierzchnia składowania kruszyw będzie zapewniała moŜliwość zgromadzenia ich w ilościach zapewniających ciągłość
produkcji mieszanki betonu asfaltowego.
2.7.2 Składowanie wypełniacza
Wypełniacz naleŜy składować w silosach stalowych, zabezpieczających go przed dostępem wody i zanieczyszczeniem.
Wypełniacz będzie zmagazynowany w ilości zapewniającej ciągłość produkcji betonu asfaltowego.
2.7.3 Składowanie asfaltu
Asfalt naleŜy przechowywać w zbiornikach stalowych, wyposaŜonych w urządzenia grzewcze, zabezpieczających go przed
dostępem wody i zanieczyszczeniami. Asfalt będzie zmagazynowany w ilości zapewniającej ciągłość produkcji betonu
asfaltowego.
3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do wykonania warstwy ścieralnej
Roboty naleŜy wykonywać przy pomocy sprzętu mechanicznego.
Wykonawca powinien posiadać:
- wytwórnię mas bitumicznych stacjonarną o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym,
- układarki do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
- skrapiarki,
- walce stalowe gładkie lekkie i średnie,
- walce ogumione cięŜkie o regulowanym ciśnieniu w oponach.
4. TRANSPORT
4.1. Transport materiałów
Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki:
- do transportu mieszanki moŜna uŜywać wyłącznie samochodów samowyładowczych,
- czas transportu nie moŜe przekraczać jednej godziny,
- samochody powinny charakteryzować się duŜą pojemnością, tj. min. 10Mg
- samochody muszą być wyposaŜone w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę w czasie transportu,
- skrzynie wywrotek powinny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie rozładunku, kiedy
do układania pcha przed sobą wywrotkę.
Zaleca się stosowanie samochodów z podwójnymi ściankami skrzyni, wyposaŜonej w system grzewczy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InŜynierem, Wykonawca dostarczy InŜynierowi do akceptacji
projekt
składu mieszanki betonu asfaltowego oraz wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności InŜyniera.
Projektowanie mieszanki betonu asfaltowego polega na:
- doborze składników mieszanki,
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- doborze optymalnej ilości asfaltu,
- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z załoŜenia projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe
graniczne.
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej 0/16 do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 2.

Skład mieszanki betonu asfaltowego powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla.
Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4
Lp. 1 ÷ 5.
Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4 Lp. 6 ÷ 8.
Tablica 4 Wymagania wobec betonu asfaltowego BA 0/16 do warstwy ścieralnej
Lp.

Właściwości

Kategoria ruchu KR 1

Moduł sztywności pełzania1), MPa

Nie wymaga się

Stabilność wg Marshalla w temp. 60°C,

≥ 5,52)

Odkształcenie wg Marshalla w temp. 60°C,

2,0÷5,0

Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v

1,5÷4,5

Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., %

75,0÷90,0

Grubość warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu: 0/16

4,0 i 5,0

Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %

≥ 98,0

Wolna przestrzeń w warstwie % (v/v)

1,5 ÷ 5,0

1) oznaczony wg wytycznych – IBDiM, Zeszyt nr 48
2) próbki zagęszczone 2 × 50 uderzeń ubijaka

5.2. Wytwarzanie betonu asfaltowego
Wytwórnia betonu asfaltowego powinna być zlokalizowana w pobliŜu prowadzonych robót co pozwala na dowiezienie
(załadowanie i rozładowanie) mieszanki w ciągu 1 - 2 godz. Dozowanie składników powinno być wagowe i
zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu.
Tolerancje dozowania składników: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niŜ +2% w
stosunku do masy składnika. Produkcja moŜe odbywać się jedynie na podstawie recepty laboratoryjnej opracowanej przez
Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez InŜyniera.
Temperatura wytworzonej mieszanki z asfaltem D 50/70, bezpośrednio przed wysyłką na budowę powinna wynosić od 140
do 170°C.
W obecności InŜyniera Wykonawca wykona zarób próbny:
- na sucho bez udziału asfaltu,
- pełny zarób próbny po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej.
Maksymalne odchylenia składu mieszanki od zatwierdzonej recepty powinny być utrzymane
w następujących granicach tolerancji:

Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej

Wielkość tolerancji ( % m/m)

Ziarna pozostające 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

± 4,0

0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075

± 2,0

Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # (mm) 0,075

± 1,5

Asfalt

± 0,3
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5.3. Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜe pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe, bez kolein. Powierzchnia
podłoŜa powinna być sucha i czysta.
Nierówności podłoŜa pod warstwę ścieralną nie powinny być większe od 12 mm .

5.4. Warunki przystąpienia do robót
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moŜe być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby była nie niŜsza od
+ 10°C. Nie dopuszcza się układania podbudowy z betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego
wiatru (V > 16 m/s).
5.5. Zarób próbny
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji betonu asfaltowego jest zobowiązany do przeprowadzenia
w obecności InŜyniera kontrolnej produkcji w postaci zarobu próbnego.
Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.
Tolerancje zawartości składników betonu asfaltowego względem składu zaprojektowanego powinny być zawarte
w granicach podanych w tablicy 5.
Tablica 5. Tolerancje zawartości składników betonu asfaltowego względem składu zaprojektowanego przy badaniu
pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m

Lp

Składniki betonu asfaltowego

Wielkość tolerancji (%m/m)
KR 1

1

Ziarna pozostające na sitach o oczkach # (mm):

± 5,0

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0;
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075

± 3,0

Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # (mm) 0,075

± 2,0

Asfalt

Asfalt

5.6. Odcinek próbny
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:
- stwierdzenia czy uŜyty sprzęt jest właściwy, określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy,
- określenia potrzebnej liczby przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. Do takiej próby
Wykonawca uŜyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania warstwy nawierzchni. Odcinek
próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania
warstwy, po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez InŜyniera.
5.7. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
Beton asfaltowy powinien być wbudowywany układarką wyposaŜoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości
warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niŜsza od zalecanej przez producenta asfaltu.
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna być zgodna z zaleceniami producenta asfaltu.
Zagęszczanie mieszanki naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia ułoŜonej warstwy
powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4.
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Złącza w warstwie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być
całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych
do produkcji betonu asfaltowego i przedstawić wyniki tych badań oraz receptę na mieszankę z betonu asfaltowego
InŜynierowi do akceptacji.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Skład i uziarnienie betonu asfaltowego
Badanie składu betonu asfaltowego polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001.
Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 5.
6.2.2. Badanie właściwości asfaltu
Dla kaŜdej cysterny naleŜy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu.
6.2.3. Badanie właściwości wypełniacza
Na kaŜde 100 Mg zuŜytego wypełniacza naleŜy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza.
6.2.4. Badanie właściwości kruszywa
Przy kaŜdej zmianie kruszywa naleŜy określić klasę i gatunek kruszywa.
6.2.5. Pomiar temperatury składników betonu asfaltowego
Pomiar temperatury składników betonu asfaltowego polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru
zamontowanego na otaczarce.
Dokładność pomiaru ± 2°C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w SST.
6.2.6. Sprawdzenie wyglądu betonu asfaltowego
Sprawdzenie wyglądu mieszanki z betonu asfaltowego polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji,
załadunku, rozładunku i wbudowywania.
6.2.7. Właściwości mieszanki betonu asfaltowego
Właściwości mieszanki z betonu asfaltowego naleŜy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki
powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.
6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego podano
tablicy 6.

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
Lp

Badana cecha

Minimalna częstotliwość badań

Szerokość warstwy

2 razy na odcinku drogi o długości 1 km

Równość podłuŜna warstwy

kaŜdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m

Równość poprzeczna warstwy

nie rzadziej niŜ co 5 m

Spadki poprzeczne warstwy

10 razy na odcinku drogi o długości 1 km

Rzędne wysokościowe warstwy
Ukształtowanie osi w planie
Grubość wykonywanej warstwy

na osi i krawędziach jezdni co 20 m na prostych i co 10
m na łukach

2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000 m2
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Złącza poprzeczne i podłuŜne

cała długość złącza

Krawędź, obramowanie warstwy

cała długość

Wygląd warstwy

ocena ciągła

Zagęszczenie warstwy

2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000 m2

Wolna przestrzeń warstwy

jw.

6.3.2. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być nie mniejsza od szerokości zaprojektowanej i nie większa
od niej niŜ 5 cm.
6.3.3. Równość warstwy
Nierówności podłuŜne i poprzeczne warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny być
większe niŜ 9 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z
Dokumentacją Projektową, z tolerancją ± 0,5 %.
6.3.5. Rzędne wysokościowe
Rzędne wysokościowe warstwy ścieralnej powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją ± 1 cm.
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś warstwy ścieralnej w planie powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową, z tolerancją 5 cm.
6.3.7. Grubość warstwy
Grubość rzeczywista ułoŜonej warstwy po zagęszczeniu powinna być nie mniejsza od grubości załoŜonej,
z tolerancją ± 10%.
6.3.8. Złącza podłuŜne i poprzeczne
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi.
6.3.9. Krawędź, obramowanie warstwy
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać
3-5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być równo obcięte lub wyprofilowane oraz pokryte
asfaltem.
6.3.10. Wygląd warstwy
Wygląd warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, łuszczących się i spękanych.
6.3.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjnej.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 tona wykonania wyrównania podbudowy betonem asfaltowym:
- BA 0/16 grub. 4 cm (dla KR1),
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6 oraz zgodnie z PN-S-96025 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
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Zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót naleŜy ułoŜyć nawierzchnię z betonu asfaltowego, grubość warstwy
po zagęszczeniu 4cm
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 tony wykonania wyrównania betonem asfaltowym, obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- zakup i dostarczenie materiałów,
- opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez InŜyniera recepty laboratoryjnej,
- transport mieszanki do miejsca wbudowania,
- mechaniczne rozłoŜenie mieszanki zgodnie z zaprojektowaną grubością, niweletą
i spadkami poprzecznymi, zagęszczenie, obcięcie i posmarowanie krawędzi,
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka.
PN-B/11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
PN-B/11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do układania.
Specyfikacja – z dostosowaniem do warunków polskich.
PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności.
PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości
metodą Fraasa.
PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie odporności
na twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza. Metoda RTFOT.
PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawartości parafiny.
Metoda destylacyjna.
PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą.
PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia.
Metodą Pierścień i Kula..
PN-S-96504 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych.
PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości planografem i łatą.
EN 22592 Petroleum products. Determination of flash and fire points.
Cleveland open cup method.
10.2. Inne dokumenty
„Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczania
odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod obciąŜeniem statycznym”.
IBDiM Zeszyt 48, 1995 r.
Procedury badań do projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno – asfaltowych – IBDiM, Warszawa 2002, Zeszyt
64.
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Zeszyt Nr 60, Warszawa 1999.
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„Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe”. IBDiM – zeszyt 54, 1997 r.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43
z dnia 14 maja 1999r.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV45233290-8

Instalowanie znaków drogowych
D-04

Dla obiektu: Remont ulicy Sportowej w Białej Piskiej
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OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru oznakowania dróg i urządzeń zabezpieczających.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót
związanych z realizacją zadania Remont ul. SPORTOWEJ w Białej Piskiej
i obejmują:
- wykonanie oznakowania drogi ( znaki I generacji, wykonane w technologii folii odbl.3M)
-wykonania barier ochronnych
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo
symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść
znaku. Tarcza moŜe być wykonana z róŜnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa
syntetyczne itp.) - jako jednolita lub składana.
1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, słuŜąca do podania treści znaku. Lico znaku moŜe
być wykonane jako malowane lub oklejane (folią odblaskową lub nie odblaskową). W
przypadkach szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moŜe
być zatopione w tarczy znaku.
1.4.4. Znak drogowy nie odblaskowy - znak, którego lico wykonane jest z materiałów
zwykłych (lico nie wykazuje właściwości odblaskowych).
1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe
(wykonane jest z materiału o odbiciu powrotnym - współdroŜnym).
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym
zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami słuŜącymi do przymocowania tarczy
(śruby, zaciski itp.).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania w OST D 00.00
„Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów
KaŜdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy, musi
posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe powinny
mieć certyfikat bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną jednostkę.
2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako:
− prefabrykaty betonowe,
− z betonu wykonywanego „na mokro”,
− z betonu zbrojonego,
− inne rozwiązania zaakceptowane przez InŜyniera.
2.3.1. Cement
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [3]. Zaleca
się stosowanie kruszywa o marce nie niŜszej niŜ klasa betonu.
2.4.Rury
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub innej normy
zaakceptowanej przez InŜyniera.
2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne
Materiały UŜyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a takŜe
sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła,
zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach
oddziaływania chemiczne (w tym korozję
elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę.
2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
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Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z
odbiorcą, trwałość
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takŜe udostępnić na Ŝyczenie odbiorcy:
a) instrukcję montaŜu znaku,
b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
c) instrukcję utrzymania znaku.
2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku
Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego są:
− blacha stalowa,
− blacha z aluminium lub stopów z aluminium,
− inne materiały, np. sklejka wodoodporna, tworzywa syntetyczne, pod warunkiem uzyskania
przez producenta aprobaty technicznej.
2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej
2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiałem
odblaskowym.
Właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinny spełniać wymagania
określone w aprobacie technicznej.
2.6.2. Wymagania jakościowe znaku odblaskowego
Folie odblaskowe uŜyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z
tarczą znaku przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne nie
doklejenia, odklejania, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na
jego powierzchni.
Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemoŜliwiać jej odłączenie
od tarczy bez jej zniszczenia.
Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeŜy znaków na folii odblaskowej, technologia
malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny być uzgodnione z
producentem folii.
Okres trwałości znaku wykonanego przy uŜyciu folii odblaskowych powinien wynosić od 7
do 10 lat, w zaleŜności od rodzaju materiału.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się
moŜliwością korzystania z odpowiedniego sprzętu
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
4.
4.2. Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [27].
Transport kruszywa powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06712 [3].
Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny być
przewoŜone środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed
uszkodzeniami. Rozmieszczenie
prefabrykatów na środkach transportu powinno być symetryczne.
Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien
się odbywać środkami transportowymi w sposób uniemoŜliwiający ich przesuwanie się w
czasie transportu i uszkadzanie.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót naleŜy wyznaczyć:
− lokalizację znaku, tj. jego pikietaŜ oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,
− wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków naleŜy zabezpieczyć w taki sposób, aby w
czasie trwania i odbioru robót istniała moŜliwość sprawdzenia lokalizacji znaków.
Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją
projektową.
5.3. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego
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Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków
wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscowości), wykonywane z betonu „na mokro” lub
z betonu zbrojonego naleŜy wykonać zgodnie z PN-S-02205 [24].
Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych naleŜy wykonywać
zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami InŜyniera. Wykopy naleŜy
zabezpieczyć przed napływem wód
opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ wody
poza teren przylegający do wykopu. Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością
± 2 cm.
5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych,
powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją pionową i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
− odchyłka od pionu, nie więcej niŜ ± 1 %,
− odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niŜ ± 2 cm,
odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie więcej niŜ ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości
umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcją o znakach drogowych pionowych [28].
5.5. Trwałość wykonania znaku pionowego
Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego uŜytkowania, przy czym
wpływy zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych
Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów
betonowych „na
mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek
Wykonawcy, InŜynier moŜe zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych
robót.
6.3. Badania w czasie wykonywania robót
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6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z deklaracją zgodności
wydaną
przez producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót naleŜy sprawdzać:
− zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja,
wymiary, wysokość
zamocowania znaków),
− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5,
− prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
− poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3,
− poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi są:
a) szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,
b.) m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostałych. znaków,
c) mb bariery.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały
wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór ostateczny
Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
8.3. Odbiór pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego naleŜy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w
SST.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00 „Wymagania ogólne”
Pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− wykonanie fundamentów
− dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
− zamocowanie tarcz znaków drogowych,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykły
2. PN-B-06251 Roboty betonowe i śelbetowe. Wymagania techniczne
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania
i ocena zgodności
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
7. PN-E-06314 Elektryczne oprawy oświetlenia zewnętrznego
8. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności
korozyjnej środowiska
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego
zastosowania
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno
ogólnego przeznaczenia

