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D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania
i odbioru robót drogowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji wraz z przedmiarem robót i projektem wykonawczym obejmuj  wymagania
ogólne, wspólne dla robót obj tych szczegó owymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów
robót drogowych w ramach przebudowy ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwa nej w m. Chró cice, gmina Dobrze  Wiel-
ki.

1.4. Okre lenia podstawowe
yte w SST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku nast puj co:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b cy budynkiem, stanowi cy ca  techniczno-u ytkow  (droga)
albo jego cz  stanowi  odr bny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, w -
ze ).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszel-
kimi urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz ci  organu wydaj cego, wydany zgod-
nie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych, s cy do notowa-
nia zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,
przekazywania polece  i innej korespondencji technicznej pomi dzy Inspektor nadzoru, Wykonawc  i projektantem.
1.4.5. Inspektor nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiaj cego, o której
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
1.4.6. Jezdnia - cz  korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania robotami i do wyst -
powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dziel cymi jezdnie.
1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po czenia.
1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i skarpami rowów.
1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u enia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.12. Ksi ka obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, s cy do
wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze , szkiców i ew. dodatkowych za czni-
ków. Wpisy w ksi ce obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do
przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci materia ów oraz robót.
1.4.14. Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj  projektow  i specyfika-
cjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespó  warstw s cych do przejmowania i rozk adania obci  od ruchu na pod-

e gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu.
a. Warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio oddzia ywaniu ruchu i czynników at-

mosferycznych.
b. Warstwa wi ca - warstwa znajduj ca si  mi dzy warstw cieraln  a podbudow , zapewniaj ca lepsze roz o-

enie napr  w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow .
c. Warstwa wyrównawcza - warstwa s ca do wyrównania nierówno ci podbudowy lub profilu istniej cej na-

wierzchni.
d. Podbudowa - dolna cz  nawierzchni s ca do przenoszenia obci  od ruchu na pod e. Podbudowa mo e

sk ada  si  z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e. Podbudowa zasadnicza - górna cz  podbudowy spe niaj ca funkcje no ne w konstrukcji nawierzchni. Mo e

ona sk ada  si  z jednej lub dwóch warstw.
f. Podbudowa pomocnicza - dolna cz  podbudowy spe niaj ca, obok funkcji no nych, funkcje zabezpieczenia

nawierzchni przed dzia aniem wody, mrozu i przenikaniem cz stek pod a. Mo e zawiera  warstw  mrozoo-
chronn , ods czaj  lub odcinaj .

g. Warstwa mrozoochronna - warstwa, której g ównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dzia a-
nia mrozu.

h. Warstwa odcinaj ca - warstwa stosowana w celu uniemo liwienia przenikania cz stek drobnych gruntu do war-
stwy nawierzchni le cej powy ej.

i. Warstwa ods czaj ca - warstwa s ca do odprowadzenia wody przedostaj cej si  do nawierzchni.
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1.4.16. Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.
1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodno  - zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je li prze-
dzia  tolerancji nie zosta  okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robót budowlanych.
1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwi -
zanych z ni  urz dze  oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo e równie  obejmowa  teren przewidziany do rozbudo-
wy drogi i budowy urz dze  chroni cych ludzi i rodowisko przed uci liwo ciami powodowanymi przez ruch na dro-
dze.
1.4.19. Pobocze - cz  korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urz dze  organi-
zacji i bezpiecze stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, s ca jednocze nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzch-
ni.
1.4.20. Pod e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni  do g boko ci przemarzania.
1.4.21. Pod e ulepszone nawierzchni - górna warstwa pod a, le ca bezpo rednio pod nawierzchni , ulepszona w
celu umo liwienia przej cia ruchu budowlanego i w ciwego wykonania nawierzchni.
1.4.22. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzo-
ru/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowa-
dzeniem budowy.
1.4.23. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.24. Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego po czenia drogowego lub ca kowita moderniza-
cja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju pod nym) istniej cego po czenia.
droga, kolej, ruroci g, kana , ci g pieszy lub rowerowy itp.
1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz  dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj , charakte-
rystyk  i wymiary obiektu b cego przedmiotem robót.
1.4.26. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiarem) w kolejno ci technologicznej ich wykona-
nia.
1.427. Teren budowy - teren udost pniony przez Zamawiaj cego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wy-
mienione w kontrakcie jako tworz ce cz  terenu budowy.
1.4.28. Zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn  ca  konstrukcyjn  lub techno-
logiczn , zdoln  do samodzielnego pe nienia funkcji techniczno-u ytkowych. Zadanie mo e polega  na wykonywaniu
robót zwi zanych z budow , modernizacj / przebudow , utrzymaniem oraz ochron  budowli drogowej lub jej elemen-
tu.

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót, bezpiecze stwo wszelkich czynno ci na terenie budowy,
metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach kontraktowych przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych
trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegó-
owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj  projektow :

Zamawiaj cego; wykaz pozycji, które stanowi  przetargow  dokumentacj  projektow  oraz projektow  doku-
mentacj  wykonawcz  (techniczn ) i zostan  przekazane Wykonawcy,
Wykonawcy; wykaz zawieraj cy spis dokumentacji projektowej, któr  Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru/
stanowi  cz  umowy, a wymagania okre lone w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte by y w ca ej dokumentacji.
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich wa no ci wymieniona
w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru/Kierownika projektu, który podejmie decyzj  o wprowadzeniu odpowied-
nich zmian i poprawek.
W przypadku rozbie no ci, wymiary podane na pi mie s  wa niejsze od wymiarów okre lonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST.
Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s
odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz  wykazywa



Przebudowa ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwa nej w m. Chró cice, gmina Dobrze  Wielki

EdKom Edward Król ul. Ptasia 6 45-139 Opole
NIP 754-100-39-24,     REGON 530961019  tel. fax 77 4538881,  kom. 501 325976

5

zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u toleran-
cji.
W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow  lub SST i wp ynie to na
niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a. Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”)
Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej cych obiektów (jezdnie, cie -
ki rowerowe, ci gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urz dzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w
okresie trwania budowy. W zale no ci od potrzeb i post pu robót projekt organizacji ruchu powinien by  na bie co
aktualizowany przez Wykonawc . Ka da zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
ka dorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa  wszystkie tymczasowe urz dzenia
zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y, itp., zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojaz-
dów i pieszych.
Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne
ze wzgl dów bezpiecze stwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b  akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony z Inspektor
nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych,
których tre  b dzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne b  utrzymywane przez Wykonaw-

 w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  kontrakto-

.
b. Roboty o charakterze inwestycyjnym

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

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

a. utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
b. podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych

ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla
osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj cych z nadmiernego ha asu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.

Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na:
1 lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2 rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

a.zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
c..   mo liwo ci  powstania po aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa , wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprz t przeciwpo arowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojaz-
dach.
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Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem
osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia.
Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od dopuszczalne-
go, okre lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b  mia y aprobat  techniczn  wydan  przez uprawnion  jednostk ,
jednoznacznie okre laj  brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na rodowisko.
Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich szkodliwo  zanika (np.
materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga  technologicznych wbudowania. Je eli
wymagaj  tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od w ciwych
organów administracji pa stwowej.
Je eli Wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u ycie spowodowa o
jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy.
1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak ruroci gi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze  potwierdzenie informacji dostar-
czonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabez-
pieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla wszelkiego rodzaju robót, które
maj  by  wykonane w zakresie prze enia instalacji i urz dze  podziemnych na terenie budowy i powiadomi  Inspek-
tora  nadzoru i w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wy-
konawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora  nadzoru i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa
dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie
spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.
Je eli teren budowy przylega do terenów z zabudow  mieszkaniow , Wykonawca b dzie realizowa  roboty w sposób
powoduj cy minimalne niedogodno ci dla mieszka ców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w s siedztwie budowy, spowodowane jego dzia alno ci .
Inspektor nadzoru projektu b dzie na bie co informowany o wszystkich umowach zawartych pomi dzy Wykonawc  a

cicielami nieruchomo ci i dotycz cych korzystania z w asno ci i dróg wewn trznych. Jednak e, ani Inspektor nad-
zoru projektu ani Zamawiaj cy nie b dzie ingerowa  w takie porozumienia, o ile nie b  one sprzeczne z postanowie-
niami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obci  osi pojazdów
Wykonawca b dzie stosowa  si  do ustawowych ogranicze  nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie
materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezb dne zezwolenia i uzgodnienia od

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

warunków zosta y usuni te z terenu budowy. Pojazdy powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone
na wie o uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i Wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszel-
kich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora  nadzoru.
1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy.
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach niebezpiecz-
nych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni
odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap a-
cie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b dzie odpowiada  za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od daty rozpo-
cz cia do daty wydania potwierdzenia zako czenia robót przez Inspektora  nadzoru.
Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by  prowadzone w taki
sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy by y w zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu odbioru
ostatecznego.
Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora  nadzoru powinien rozpocz
roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie zarz dzenia wydane przez w adze centralne i miejscowe oraz inne prze-
pisy, regulaminy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z wykonywanymi robotami i b dzie w pe ni od-
powiedzialny za przestrzeganie tych postanowie  podczas prowadzenia robót.
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Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich wyma-
ga  prawnych odno nie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprz tu, materia ów
lub urz dze  u ytych lub zwi zanych z wykonywaniem robót i w sposób ci y b dzie informowa  Inspektora  nadzoru
o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty post powania,
obci enia i wydatki wynik e z lub zwi zane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyj tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora  nadzoru.
1.5.13. Równowa no  norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powo ane s  konkretne normy i przepisy, które spe nia  maj  materia y,
sprz t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b  obowi zywa  postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powo anych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przy-
padku gdy powo ane normy i przepisy s  pa stwowe lub odnosz  si  do konkretnego kraju lub regionu, mog  by  rów-
nie  stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj ce równy lub wy szy poziom wykonania ni  powo ane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora  nadzoru. Ró nice pomi dzy
powo anymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz  by  dok adnie opisane przez Wykonawc  i przed o-
one Inspektorowi nadzoru projektu do zatwierdzenia.

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

2. MATERIA Y

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

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

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

2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy  i z one w miej-
scu wskazanym przez Inspektora  nadzoru. Je li Inspektor nadzoru projektu zezwoli Wykonawcy na u ycie tych mate-
ria ów do innych robót, ni  te dla których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie odpowiednio przewarto-
ciowany (skorygowany) przez Inspektora  nadzoru.

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na w a-
sne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem, usuni ciem  i niezap aceniem
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2.4. Wariantowe stosowanie materia ów
Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania rodzaju materia u w wyko-
nywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora  nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u y-
ciem tego materia u, albo w okresie d szym, je li b dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie bada  wymaganych
przez Inspektora  nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody In-
spektora  nadzoru.

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

2.6. Inspekcja wytwórni materia ów
Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodno ci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materia ów mog  by  pobierane w celu sprawdzenia ich w ci-
wo ci. Wyniki tych kontroli b  stanowi  podstaw  do akceptacji okre lonej partii materia ów pod wzgl dem jako ci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru projektu b dzie przeprowadza  inspekcj  wytwórni, musz  by  spe nione nast pu-

ce warunki:
a. Inspektor nadzoru projektu b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia-

ów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b. Inspektor nadzoru projektu b dzie mia  wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie od-

bywa si  produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji robót,
c. Je eli produkcja odbywa si  w miejscu nie nale cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora

nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bada  w tych miejscach.

3. SPRZ T

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowia-
da  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora  nadzoru; w przypadku braku ustale  w wymienionych wy ej dokumentach, sprz t powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora  nadzoru.
Liczba i wydajno  sprz tu powinny gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w doku-
mentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i go-
towo ci do pracy. Powinien by  zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru projektu kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do

ytkowania i bada  okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca b dzie konserwowa  sprz t jak równie  naprawia  lub wymienia  sprz t niesprawny.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u y-
ciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora  nadzoru, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy, zostan  przez
Inspektora  nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

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

5. WYKONANIE ROBÓT

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

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

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

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jako ci
Wykonawca jest zobowi zany opracowa  i przedstawi  do akceptacji Inspektora nadzoru program zapewnienia jako ci.
W programie zapewnienia jako ci Wykonawca powinien okre li , zamierzony sposób wykonywania robót, mo liwo ci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantuj cy wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , SST
oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako ci powinien zawiera :

a. cz  ogóln  opisuj :
organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
sposób zapewnienia bhp.,
wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów robót,
system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót,
wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ),
sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów
steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propo-
nowany sposób i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

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

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

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

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

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

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

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora  nadzoru
Inspektor nadzoru projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materia ów w miej-
scu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materia ów powinien udzieli  mu niezb dnej pomocy.
Inspektor nadzoru projektu, dokonuj c weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , poprzez
mi dzy innymi swoje badania, b dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników

asnych bada  kontrolnych jak i wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc .
Inspektor nadzoru projektu powinien pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na
swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru projektu
oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  projektow  i
SST. Mo e równie  zleci , sam lub poprzez Wykonawc , przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada  nieza-
le nemu laboratorium. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek
poniesione zostan  przez Wykonawc .

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru projektu mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj :

1. certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi okre lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
Polsk  Norm  lub
aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s  ob-

te certyfikacj  okre lon  w pkt 1
i które spe niaj  wymogi SST.
W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da partia dostarczona do robót

dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemys owe musz  posiada  ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynika-
mi bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada  b  dostarczone przez Wykonawc  Inspektorowi
nadzoru projektu.
Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.



Przebudowa ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwa nej w m. Chró cice, gmina Dobrze  Wielki

EdKom Edward Król ul. Ptasia 6 45-139 Opole
NIP 754-100-39-24,     REGON 530961019  tel. fax 77 4538881,  kom. 501 325976

11

Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w po-
rz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika i opatrzo-
ne dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:

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

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania si .
Decyzje Inspektora  nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub
zaj ciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora  nadzoru do ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak
stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót.
(2) Ksi ka obmiarów
Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w sposób ci y w jednostkach przyj tych w kosztorysie i wpisuje do
ksi ki obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów,
recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapew-
nienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie Inspek-
tora  nadzoru.
(4) Pozosta e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nast puj ce dokumenty:

a. pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego,
b. protoko y przekazania terenu budowy,
c. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d. protoko y odbioru robót,
e. protoko y z narad i ustale ,
f. korespondencj  na budowie.

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

7. OBMIAR ROBÓT

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

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów
ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmierzone poziomo wzd  sieci osio-

wej.
Je li SST w ciwe dla danych robót nie wymagaj  tego inaczej, obj to ci b  wyliczone w m3 jako d ugo  pomno-
ona przez redni przekrój.

Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

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

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

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

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru:

a. odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b. odbiorowi cz ciowemu,
c. odbiorowi ostatecznemu,
d. odbiorowi pogwarancyjnemu.

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

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

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

1. dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a sporz dzona
w trakcie realizacji umowy,

2. szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów za czonych do do-

kumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie sieci telefonicznej, energe-

tycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w cicielom urz dze ,
9. geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.

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

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej
pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez Wyko-
nawc  w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania
i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa :

robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami,
warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy,
warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami,
koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT.

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

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
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a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru projektu i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót,

b. ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa ruchu,
c. op aty/dzier awy terenu,
d. przygotowanie terenu,
e. konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  i drena u,
f. tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
1. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, poziomych, barier

i wiate ,
2. utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a. usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,
b. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

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

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pó niejszymi zmianami).
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D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO CIOWYCH

1. WST P

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysoko ciowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji wraz z przedmiarem robót i projektem wykonawczym dotycz  zasad pro-
wadzenia robót zwi zanych z wszystkimi czynno ciami umo liwiaj cymi i maj cymi na celu odtworzenie w terenie
przebiegu trasy drogowej w ramach przebudowy ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwa nej w m. Chró cice, gmina Do-
brze  Wielki.
W zakres robót pomiarowych, zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko ciowych wchodz :

a. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko ciowego punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko-
ciowych,

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

twiaj cy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3.2. Wyznaczenie obiektów mostowych
Wyznaczenie obiektów mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów wysoko ciowych, zasta-
bilizowanie ich w sposób trwa y, ochron  ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób u atwiaj cy odszukanie i
ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Punkty g ówne trasy - punkty za amania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz tkowy i ko cowy punkt trasy.
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wymagania dotycz ce robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

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

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

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

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

3. SPRZ T

3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko ciowych nale y stosowa  nast puj cy sprz t:

teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
aty,

ta my stalowe, szpilki.
Sprz t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysoko ciowych powinien gwarantowa  uzyskanie
wymaganej dok adno ci pomiaru.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz ce transportu
Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport sprz tu i materia ów
Sprz t i materia y do odtworzenia trasy mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

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

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

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

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

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

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

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

5.6. Wyznaczenie po enia obiektów mostowych
Dla ka dego z obiektów mostowych nale y wyznaczy  jego po enie w terenie poprzez:

a. wytyczenie osi obiektu,
b. wytyczenie punktów okre laj cych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególno ci przyczó ków i filarów mo-

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

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

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

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

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

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Zasady odbioru robót
Zasady odbioru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

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

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robót obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych,
uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych,
wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie u atwiaj ce odszu-
kanie i ewentualne odtworzenie.

atno  robót zwi zanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest uj ta w koszcie robót mostowych.
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10. PRZEPISY ZWI ZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obs uga inwestycji, G ówny Urz d Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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D - 01.02.02  ZDJ CIE WARSTWY HUMUSU

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi wraz z przedmiarem robót i projektem wykonawczym dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu,
wykonywanych w ramach przebudowy ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwa nej w m. Chró cice, gmina Dobrze  Wielki.

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

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wymagania dotycz ce robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

Nie wyst puj .

3. SPRZ T

3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do zdj cia humusu
Do wykonania robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu nie nadaj cej si  do powtórnego u ycia nale y stoso-
wa :

równiarki,
spycharki,
opaty, szpadle i inny sprz t do r cznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawid owe wyko-

nanie robót sprz tem zmechanizowanym nie jest mo liwe,
koparki i samochody samowy adowcze - w przypadku transportu na odleg  wymagaj  zastosowania takie-
go sprz tu.

Do wykonania robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy darniny nadaj cej si  do powtórnego u ycia, nale y stosowa :
no e do ci cia darniny wed ug zasad okre lonych w p. 5.3,
opaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz ce transportu
Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport humusu
Humus nale y przemieszcza  z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozi  transportem samochodowym.
Wybór rodka transportu zale y od odleg ci, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darnin  nale y przewozi  transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtórnego zastoso-
wania, powinna ona by  transportowana w sposób nie powoduj cy uszkodze .

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Teren pod budow  drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w doku-
mentacji projektowej powinien by  oczyszczony z humusu.

5.2. Zdj cie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna by  zdj ta z przeznaczeniem do pó niejszego u ycia przy umacnianiu skarp, zak adaniu
trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynno ci okre lonych w dokumentacji projektowej. Zagospoda-
rowanie nadmiaru humusu powinno by  wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru.
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Humus nale y zdejmowa  mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyj tkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczaj ce dla prawid owego wykonania robót, wzgl dnie mo e stanowi  zagro enie
dla bezpiecze stwa robót (zmienna grubo  warstwy humusu, s siedztwo budowli), nale y dodatkowo stosowa  r czne
wykonanie robót, jako uzupe nienie prac wykonywanych  mechanicznie.
Warstw  humusu nale y zdj  z powierzchni ca ego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach okre lonych w do-
kumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.
Grubo  zdejmowanej warstwy humusu (zale na od g boko ci jego zalegania, wysoko ci nasypu, potrzeb jego wyko-
rzystania na budowie itp.) powinna by  zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez In-
spektora nadzoru, wed ug faktycznego stanu wyst powania. Stan faktyczny b dzie stanowi  podstaw  do rozliczenia
czynno ci zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu.
Zdj ty humus nale y sk adowa  w regularnych pryzmach. Miejsca sk adowania humusu powinny by  przez Wykonaw-

 tak dobrane, aby humus by  zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a tak e naje aniem przez pojazdy. Nie nale-
y zdejmowa  humusu w czasie intensywnych opadów i bezpo rednio po nich, aby unikn  zanieczyszczenia glin  lub

innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola usuni cia humusu
Sprawdzenie jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci usuni cia humusu.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) zdj tej warstwy humusu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Zasady odbioru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:

zdj cie humusu wraz z ha dowaniem w pryzmy wzd  drogi lub odwiezieniem na odk ad,
zdj cie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sk adowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Nie wyst puj .
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D-01.02.01 USUNI CIE DRZEW I KRZAKÓW

1. WST P

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z usuni ciem drzew i krzaków.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z usuni ciem drzew i krza-
ków, wykonywanych w ramach przebudowy ul. Sienkiewicza i odcinka ul.  Kwa nej w m. Chró cice, gmina Dobrze
Wielki.

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

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wymagania dotycz ce robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

Nie wyst puj .

3. SPRZ T

3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do usuwania drzew i krzaków
Do wykonywania robót zwi zanych z usuni ciem drzew i krzaków nale y stosowa :

pi y mechaniczne,
specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuni cia z pasa drogowego,
spycharki,
koparki lub ci gniki ze specjalnym osprz tem do prowadzenia prac zwi zanych z wyr bem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz ce transportu
Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karpin  oraz ga zie nale y przewozi  transportem samochodowym.
Pnie przedstawiaj ce warto  jako materia  u ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by  transportowane
w sposób nie powoduj cy ich uszkodze .

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków
Roboty zwi zane z usuni ciem drzew i krzaków obejmuj  wyci cie i wykarczowanie drzew i krzaków, wywiezienie
pni, karpiny i ga zi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie do ów oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozosta ci po wykarczowaniu.
Teren pod budow  drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w doku-
mentacji projektowej, powinien by  oczyszczony z drzew i krzaków.
Zgoda na prace zwi zane z usuni ciem drzew i krzaków powinna by  uzyskana przez  Zamawiaj cego.
Wycink  drzew o w ciwo ciach materia u u ytkowego nale y wykonywa  w tzw. sezonie r bnym, ustalonym przez
Inspektora nadzoru.
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W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nale y
oczy ci  z ro linno ci, wykarczowa  pnie i usun  korzenie tak, aby zawarto  cz ci organicznych w gruntach prze-
znaczonych do wbudowania w nasypy nie przekracza a 2%.
W miejscach nasypów teren nale y oczy ci  tak, aby cz ci ro linno ci nie znajdowa y si  na g boko ci do 60 cm
poni ej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyj tkiem przypadków podanych w punkcie 5.3.
Ro linno  istniej ca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usuni cia, powinna by  przez Wykonawc  zabez-
pieczona przed uszkodzeniem. Je eli ro linno , która ma by  zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawc , to powinna by  ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie w a-
dze.

5.3. Usuni cie drzew i krzaków
Pnie drzew i krzaków znajduj ce si  w pasie robót ziemnych, powinny by  wykarczowane, za wyj tkiem nast puj cych
przypadków:

a. w obr bie nasypów - je eli rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniej ca rz dna terenu w tym miejscu znajduje
si  co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozo-
stawione pod nasypami powinny by ci te nie wy ej ni  10 cm ponad powierzchni  terenu. Powy sze odst p-
stwo od ogólnej zasady, wymagaj cej karczowania pni, nie ma zastosowania, je eli przewidziano stopniowanie
powierzchni terenu pod podstaw  nasypu,

b. w obr bie wyokr glenia skarpy wykopu przecinaj cego si  z terenem. W tym przypadku pnie powinny by ci -
te równo z powierzchni  skarpy albo poni ej jej poziomu.

Poza miejscami wykopów do y po wykarczowanych pniach nale y wype ni  gruntem przydatnym do budowy nasypów
i zag ci , zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D - 02.00.00 „Roboty ziemne”.
Do y w obr bie przewidywanych wykopów, nale y tymczasowo zabezpieczy  przed gromadzeniem si  w nich wody.
Wykonawca ma obowi zek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiaj ce warto  jako materia  u yt-
kowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraci y tej w ciwo ci w czasie robót.

ode drzewa i inne ro liny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by  wykopane z du  ostro no ci ,
w sposób który nie spowoduje trwa ych uszkodze , a nast pnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozosta ci po usuni tej ro linno ci
Sposób zniszczenia pozosta ci po usuni tej ro linno ci powinien by  zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami In-
spektora nadzoru.
Je eli dopuszczono przerobienie ga zi na kor  drzewn  za pomoc  specjalistycznego sprz tu, to sposób wykonania
powinien odpowiada  zaleceniom producenta sprz tu. Nieu yteczne pozosta ci po przeróbce powinny by  usuni te
przez Wykonawc  z terenu budowy.
Je eli dopuszczono spalanie ro linno ci usuni tej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma obowi zek za-
dba , aby odby o si  ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpiecze stwa i odpowiednich przepisów.
Zaleca si  stosowanie technologii, umo liwiaj cych intensywne spalanie, z powstawaniem ma ej ilo ci dymu, to jest
spalanie w wysokich stosach albo spalanie w do ach z wymuszonym dop ywem powietrza. Po zako czeniu spalania
ogie  powinien by  ca kowicie wygaszony, bez pozostawienia tl cych si  cz ci.
Je eli warunki atmosferyczne lub inne wzgl dy zmusi y Wykonawc  do odst pienia od spalania lub jego przerwania,
a nagromadzony materia  do spalenia stanowi przeszkod  w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usun  go
w miejsce tymczasowego sk adowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, w którym b dzie
mo liwe dalsze spalanie.
Pozosta ci po spaleniu powinny by  usuni te przez Wykonawc  z terenu budowy. Je li pozosta ci po spaleniu, za
zgod  Inspektora nadzoru, s  zakopywane na terenie budowy, to powinny by  one uk adane w warstwach. Ka da war-
stwa powinna by  przykryta warstw  gruntu. Ostatnia warstwa powinna by  przykryta warstw  gruntu o grubo ci co
najmniej 30 cm i powinna by  odpowiednio wyrównana i zag szczona. Pozosta ci po spaleniu nie mog  by  zakopy-
wane pod rowami odwadniaj cymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa si  przep yw wód powierzch-
niowych.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków
Sprawdzenie jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci usuni cia ro linno ci, wykarczowania korzeni
i zasypania do ów. Zag szczenie gruntu wype niaj cego do y powinno spe nia  odpowiednie wymagania okre lone w
SST D - 02.00.00 „Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  robót zwi zanych z usuni ciem drzew i krzaków jest:

dla drzew - sztuka,
dla krzaków - hektar.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Zasady odbioru robót
Zasady odbioru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlega sprawdzenie do ów po wykarczowanych pniach, przed
ich zasypaniem.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
atno  nale y przyjmowa  na podstawie jednostek obmiarowych wed ug pkt 7.

Cena wykonania robót obejmuje:
wyci cie i wykarczowanie drzew i krzaków,
wywiezienie pni, karpiny i ga zi poza teren budowy lub przerobienie ga zi na kor  drzewn , wzgl dnie spale-
nie na miejscu pozosta ci po wykarczowaniu,
zasypanie do ów,
uporz dkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Nie wyst puj .
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D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG

1. WST P

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z rozbiórk  elementów dróg, ogrodze .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót na drogach

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji wraz z przedmiarem robót i projektem wykonawczym dotycz  zasad pro-
wadzenia robót zwi zanych z rozbiórk  elementów ulic w ramach uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe
w rejonie ulic Lompy – Zielona w Brzegu

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

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wymagania dotycz ce robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

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

3. SPRZ T

3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do rozbiórki
Do wykonania robót zwi zanych z rozbiórk  elementów dróg, ogrodze  mo e by  wykorzystany sprz t podany poni ej,
lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:

spycharki,
adowarki,

samochody ci arowe,
zrywarki,

oty pneumatyczne,
pi y mechaniczne,
frezarki nawierzchni,
koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz ce transportu
Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia ów z rozbiórki
Materia  z rozbiórki mo na przewozi  dowolnym rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

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

Roboty rozbiórkowe mo na wykonywa  mechanicznie lub r cznie w sposób okre lony w SST lub przez Inspektora
nadzoru.
W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nale y spe ni  warunki okre lone w
SST D - 05.03.11 „Recykling”.
W przypadku robót rozbiórkowych przepustu nale y dokona :
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odkopania przepustu,
ew. ustawienia przeno nych rusztowa  przy przepustach wy szych od oko o 2 m,
rozbicia elementów, których nie przewiduje si  odzyska , w sposób r czny lub mechaniczny z ew. przeci ciem
pr tów zbrojeniowych i ich odgi ciem,
demonta u prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, ramowych) z uprzed-
nim oczyszczeniem spoin i cz ciowym usuni ciu aw, wzgl dnie ostro nego rozebrania konstrukcji kamien-
nych, ceglanych, klinkierowych itp. przy za eniu ponownego ich wykorzystania,
oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego u ycia (z zaprawy, kawa ków betonu,
izolacji itp.) i ich posortowania.

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

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

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

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  robót zwi zanych z rozbiórk  elementów dróg jest:

dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),
dla kraw nika, obrze a, - m (metr),

8. ODBIÓR ROBÓT

Zasady odbioru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:

a. dla rozbiórki warstw nawierzchni:
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
rozkucie i zerwanie nawierzchni,
ew. przesortowanie materia u uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej u ycia, z u eniem na pobo-
czu,
za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki,
wyrównanie pod a i uporz dkowanie terenu rozbiórki;

b. dla rozbiórki kraw ników, obrze y:
odkopanie kraw ników, obrze y wraz z wyj ciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. aw,
za adunek i wywiezienie materia u z rozbiórki,
wyrównanie pod a i uporz dkowanie terenu rozbiórki;

c. dla rozbiórki chodników:
czne wyj cie p yt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materia ów chodnikowych,

ew. przesortowanie materia u uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego u ycia, z u eniem na po-
boczu,
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zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki,
wyrównanie pod a i uporz dkowanie terenu rozbiórki;

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Normy
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D - 01.03.01 PRZEBUDOWA  NAPOWIETRZNYCH  LINII ENERGETYCZNYCH  I  STACJI TRANSFOR-
MATOROWYCH  PRZY  BUDOWIE  DRÓG

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
przebudowy napowietrznych linii energetycznych i stacji transformatorowych przy przebudowie i budowie dróg.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót na drogach.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie do przebudowy napowietrznych linii energetycznych
niskiego, redniego i wysokiego napi cia oraz napowietrznych i naziemnych stacji transformatorowych koliduj cych
z przebudow  i budow  dróg w ramach przebudowy ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwa nej w m. Chró cice, gmina
Dobrze  Wielki.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urz dzenie napowietrzne przeznaczone do przesy ania energii elek-
trycznej, sk adaj ce si  z przewodów, izolatorów, konstrukcji wsporczych i osprz tu.
1.4.2. Napi cie znamionowe linii U - napi cie mi dzyprzewodowe, na które linia jest zbudowana.
1.4.3. Odleg  pionowa - odleg  mi dzy rzutami pionowymi przedmiotów.
1.4.4. Odleg  pozioma - odleg  mi dzy rzutami poziomymi przedmiotów.
1.4.5. Prz o - cz  linii napowietrznej, zawarta mi dzy s siednimi konstrukcjami wsporczymi.
1.4.6. Zwis f - odleg  pionowa mi dzy przewodem a prost cz  punkty zawieszenia przewodu w rodku rozpi -
to ci prz a.
1.4.7. up - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpo rednio lub za pomoc  fundamentu.
1.4.8. Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymaga  dotycz cych linii elektroenergetycznej na odcinku wymagaj -
cym zwi kszonego bezpiecze stwa (wg warunków podanych w p. 5.8).
1.4.9. Bezpieczne zawieszenie przewodu na izolatorach liniowych stoj cych - zawieszenie przy u yciu dodatkowego
przewodu zabezpieczaj cego, zapobiegaj ce opadni ciu przewodu roboczego w przypadku zerwania go w pobli u izo-
latora. Rozró nia si  bezpieczne zawieszenie przewodu: przelotowe i odci gowe.
1.4.10. Przewód zabezpieczaj cy - przewód dodatkowy wykonany z tego samego materia u i o tym samym przekroju co
przewód zabezpieczany, przymocowany do przewodu zabezpieczanego przy pomocy z czek.
1.4.11. Bezpieczne zawieszenie przewodu na cuchu izolatorów wisz cych - zawieszenie zapobiegaj ce opadni ciu
przewodu w przypadku, gdy zerwie si  jeden rz d cucha. Rozró nia si  bezpieczne zawieszenie przewodu: przelo-
towe, odci gowe i przelotowo-odci gowe.
1.4.12. cuch izolatorowy - jeden lub wi cej izolatorów wisz cych, po czonych szeregowo wraz z osprz tem umo -
liwiaj cym przegubowe po czenie izolatorów mi dzy sob , konstrukcj  zawieszeniow , z uchwytem przewodu, a w
razie potrzeby wyposa ony równie  w osprz t do ochrony cucha przed skutkami uku elektrycznego.
1.4.13. Stacja transformatorowa - jest to zespó  urz dze , których g ównym zadaniem jest przetwarzanie lub rozdzia
albo przetwarzanie i rozdzia  energii elektrycznej.
1.4.14. upowa stacja transformatorowa - jest to stacja, której urz dzenia umieszczone s  na s upach.
1.4.15. Miejska stacja transformatorowa - jest to stacja, której urz dzenia znajduj  si  wewn trz pomieszczenia, przy
czym dost p do tych urz dze  jest mo liwy tylko z tego pomieszczenia.
1.4.16. Skrzy owanie - wyst puje wtedy, gdy pokrywaj  si  lub przecinaj  jakiekolwiek cz ci rzutów poziomych
dwóch lub kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej, budowli itp.
1.4.17. Zbli enie - wyst puje wtedy, gdy odleg  rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu poziomego innej linii
elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza ni  po owa wysoko ci zawieszenia najwy ej
po onego nieuziemionego przewodu zbli aj cej si  linii i nie zachodzi przy tym skrzy owanie.
1.4.18. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z normami PN-61/E-01002 [1], PN-84/E-02051 [2] i definicjami
podanymi w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wymagania dotycz ce robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”..

2. MATERIA Y

2.1. Wymagania
Wymagania dotycz ce materia ów podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawc  materia y, dla których normy PN i BN przewiduj  posiadanie za wiadczenia
o jako ci lub atestu, powinny by  zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materia y powinny by  wyposa one w takie dokumenty na yczenie Inspektora nadzoru.

2.2. Ustoje i fundamenty
Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spe nia  wymagania  PN-80/B-03322 [25].
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Zaleca si  stosowanie fundamentów i elementów ustojowych typowych wg   KRT-055 opracowanego przez BSPiE
„Energoprojekt” [43].
Tablica 1. Zalecane ustoje i fundamenty dla s upów linii napowietrznych

Typ ustoju upy
lub fundamentu elbetowe strunobetonowe kratowe stalowe

U0 - U3 x x
Ub0 - Ub3 x

U85 x
U150 x
B60 x x
B80 x
B90 x x

B150 x
FB1 - FB18 x
FT2 - 5/B1 x
FT1 - 2/A1 x
FT2 - 3/A x
FT6 - 7/C1 x
FT6 - 7/D1 x
FG - 90/200 x

FGD - 115/200 x
FGD - 160/230 x
FGD - 180/250 x

FGD - 150/200-1 x
FGD - 150/200-2 x
SFGD - 200/250 x
SFGD - 200/320 x
SFGD - 230/250 x
SFGD - 230/320 x

SFGD - 230/320-1 x
SFGD - 230/320-2 x

Ustoje i fundamenty powinny by  zabezpieczone przed dzia aniem agresywnych gruntów i wód zgodnie z za cznikiem
do PN-75/E-05100 [5].

2.3. Konstrukcje wsporcze
Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywa  si y pochodz ce od zawie-
szonych przewodów, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna by  taka, aby w adnym miejscu napr enia ma-
teria u nie przekracza y dopuszczalnych napr  zwyk ych, a dla warunków pracy zak óceniowej lub monta owej -
dopuszczalnych napr  zwi kszonych.
Wymagania dotycz ce konstrukcji wsporczych zawarte s  w PN-75/E-05100 [5].
2.3.1. upy elbetowe

upy elbetowe powinny spe nia  wymagania PN-87/B-03265 [24] i mog  by  stosowane do linii napowietrznych
o napi ciu znamionowym do 30 kV. Zaleca si  stosowanie nast puj cych typów s upów: N9/200, N10/200,

N12/200 i W14,5/350 wg albumu BSiPE - „Energoprojekt” T-3808 [43].
2.3.2. upy strunobetonowe

upy strunobetonowe powinny spe nia  wymagania PN-87/B-03265 [24] i mog  by  stosowane do linii napowietrz-
nych o napi ciu znamionowym do 30 kV. Zaleca si  stosowanie nast puj cych typów s upów: E10,5/430, E10,5/1000,
E12/250, E12/430, E12/1000, E13,5/430, E13,5/1000, BSW12/350C i BSW14/350C wg albumu BSiPE - „Energopro-
jekt” T-3808 [43].
2.3.3. upy stalowe kratowe

upy stalowe kratowe powinny spe nia  wymagania PN-84/B-03205 [23].
Tablica 2. Zalecane s upy stalowe dla linii napowietrznych

Nazwa serii Symbol albumu Napi cie znamionowe
- LSN-K 15 - 30 kV

S52 i SW52 KRT-059 110 kV
024 i 0S24 KRT-036 110 kV

0L24 KRT-061 110 kV
B2 KRT-075 110 kV

H52 KRT-037 220 kV
HL52 KRT-062 220 kV
M52 KRT-039 220 kV

ML52 KRT-063 220 kV
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Z52 i ZL52 KRT-064 400 kV
Y52 KRT-073 400 kV

Wymienione w tablicy 2 albumy typowych s upów stalowych zosta y zaprojektowane przez BSiPE „Energoprojekt”
[43] i zatwierdzone przez Zjednoczenie Energetyki.
2.3.4. Poprzeczniki i trzony
Poprzeczniki i trzony izolatorów powinny przenosi  obci enia wynikaj ce z zawieszenia przewodów i parcia wiatru
oraz odpowiada  PN-76/E-05100 [5].
Zaleca si  stosowanie elementów stalowych zabezpieczonych przed korozj  przez ocynkowanie na gor co zgodnie
z PN-74/E-04500 [3] lub malowanie zgodnie z instrukcj  KOR-3A [41].

2.4. Osprz t
Osprz t przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spe nia  wymagania PN-78/E-
06400 [13].
O ile SST i dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprz t powinien wykazywa  si  wytrzyma ci  mecha-
niczn  nie mniejsz  ni  cz  linii, z któr  wspó pracuje oraz powinien by  odporny na wp ywy atmosferyczne i koro-
zj  wg PN-74/E-04500 [3].
Cz ci osprz tu przewodz cego pr d powinny by  wykonane z materia ów maj cych przewodno  elektryczn  zbli on
do przewodno ci przewodu oraz powinny mie  zapewnion  dostatecznie du  powierzchni  styku i dok adno  po -
czenia z przewodem lub innymi cz ciami przewodz cymi pr d, ponadto powinny by  zabezpieczone od mo liwo ci
powstawania korozji elektrolitycznej.
Do budowy linii nale y stosowa  osprz t nie powoduj cy nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii.

2.5. Izolatory
Izolatory elektroenergetyczne linii napowietrznych o napi ciu znamionowym wy szym ni  1 kV powinny spe nia
wymagania PN-76/E-06308 [11].
Izolatory elektroenergetyczne linii napowietrznych o napi ciu znamionowym ni szym ni  1 kV powinny spe nia  wy-
magania odpowiednich norm przedmiotowych.
Napi cie przebicia izolatorów liniowych powinno by  wi ksze od napi cia przeskoku. W liniach o napi ciu wy szym
ni  1 kV zaleca si  stosowa  izolatory nieprzebijalne.
Wytrzyma  przepi ciowa izolatorów i cuchów izolatorów przy napi ciu przemiennym 50 Hz oraz przy udarach
piorunowych i czeniowych - wg PN-81/E-05001 [4].
Jednostkowa droga up ywu powierzchniowego izolacji mi dzy cz ci  pod napi ciem a cz ci  uziemion  powinna by
nie mniejsza ni  wg PN-79/E-06303 [10].
Izolatory dla linii o napi ciu do 1 kV pracuj ce przelotowo lub odci gowo powinny mie  wytrzyma  mechaniczn
nie mniejsz  ni  dwukrotne obci enia obliczeniowe normalne.
Izolatory stoj ce, wisz ce i cuchy izolatorów wisz cych powinny spe nia  wymagania PN-88/E-06313 [12].
Tablica 3. Zalecane izolatory do linii napowietrznych

Typ izolatora Napi cie znamionowe linii napowietrznej Norma
N80, N95 0,4 kV PN-82/E-91000 [17]

NS80 0,4 kV PN-82/E-91036 [19]
S80/2 i S115/2 0,4 kV PN-82/E-91001 [18]

LWP8-20 15 kV PN-83/E-91040 [20]
LWP8-30 30 kV PN-83/E-91040 [20]
LP-60/5u 15 kV PN-82/E-91059 [21]
LP-60/8u 30 kV PN-82/E-91059 [21]
LP-75/17 110 kV i 220 kV PN-82/E-91059 [21]

LP-75/31W 110 kV i 220 kV PN-82/E-91059 [21]
LPZ-75/27W 110 kV i 220 kV PN-82/E-91111 [22]

PS-160B 400 kV
PS-210B 400 kV

LG75/20s/1255 400 kV
LG75/20s/1300 400 kV

2.6. Przewody
W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny by  stosowane przewody z materia ów o dostatecznej wy-
trzyma ci na rozci ganie i dostatecznej odporno ci na wp ywy atmosferyczne i chemiczne.
2.6.1. Przewody robocze
Zaleca si  stosowanie w linii napowietrznej do 1 kV przewody aluminiowe wielodrutowe (A1) wg PN-74/E-90082
[15], a w linii napowietrznej powy ej 1 kV przewody stalowo-aluminiowe (AFL) wg PN-74/E-90083 [16].
Tablica 4. Zalecane przekroje przewodów roboczych

Oznaczenie przewodu Przekrój przewodu w mm2 Napi cie znamionowe linii
A1 min. 25 0,4 kV

AFL6 35 - 70 15 kV
AFL6 35 - 70 30 kV
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AFL6 120 i 240 110 kV
AFL8 525 220 kV
AFL8 525 400 kV

2.6.2. Przewody odgromowe
Zaleca si  stosowanie przewodów odgromowych w liniach napowietrznych o napi ciu znamionowym 110 kV, 220 kV
i 400 kV wybudowanych na s upach stalowych kratowych.
Do ochrony odgromowej linii nale y stosowa  przewody stalowo-aluminiowe wg PN-74/E-90083 [16].
Tablica 5. Zalecane przekroje przewodów odgromowych

Oznaczenie przewodu Przekrój przewodu w mm2 Napi cie znamionowe linii
AFL1,7 50 110 kV
AFL1,7 70 110 - 400 kV
AFL1,7 95 110 - 400 kV
AFL6 120 110 - 400 kV
AFL6 240 400 kV

2.7. Odgromniki
Do ochrony odgromowej linii nale y stosowa  odgromniki zaworowe wg PN-81/E-06101 [7] lub wydmuchowe wg PN-
72/E-06102 [8].
Tablica 6. Zalecane typy odgromników

Typ Napi cie znamionowe linii
OWS-18 15 kV
OWS-25 20 kV
OWS-37 30 kV
GZa-18/5 15 kV
GZa-25/5 20 kV
GZa-37/5 30 kV

GZa-0,66/2,5 0,4 kV

2.8. Od czniki
Od czniki w liniach napowietrznych o napi ciu znamionowym wy szym ni  1 kV powinny spe nia  wymagania PN-
83/E-06107 [9].
Tablica 7. Zalecane typy od czników

Typ Napi cie znamionowe linii
OUN IIIs-24/4 15 kV
ON IIIs-24/4 15 kV

ON3P-20 15 kV
ON3P-30 30 kV
ON3V-20 15 kV

2.9. Stacje transformatorowe
Stacje transformatorowe powinny spe nia  wymagania zawarte w PBUE Rozdzia  III [36]. Zaleca si  stosowanie stacji
transformatorowych typowych opracowanych przez BSiPE „Energoprojekt” - Pozna .
Tablica 8. Zalecane typy stacji transformatorowych

Typ stacji Napi cie znamionowe linii zasilaj cej Symbol albumu
MSTw-20/630 15 kV T-3076
MSTt-20/630 15 kV T-3056/9A
MSTt-20/630 15 kV T-0569
STSa-30/100 30 kV T-1133/2
STSa-30/250 30 kV T-1073/2
STSa-20/100 15 kV T-1133/1
STSa-20/250 15 kV T-1073/1
STSb-20/250 15 kV T-4142
STSp-20/250 15 kV T-4206

2.10. Cement
Do wykonania ustojów pod s upy dla linii o napi ciu znamionowym do 1 kV zaleca si  stosowanie cementu portlandz-
kiego marki 35 bez dodatków, spe niaj cego wymagania PN-88/B-30000 [31].
Cement powinien by  dostarczany w opakowaniach spe niaj cych wymagania BN-88/6731-08 [34] i sk adowany
w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.11. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno odpowiada  wymaganiom PN-86/B-06712 [30]. Zaleca si  stosowanie kruszywa grube-
go o marce nie ni szej ni  klasa betonu.
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2.12. wir
wir pod fundamenty prefabrykowane powinien odpowiada  wymaganiom BN-66/6774-01 [35].

3. SPRZ T

3.1. Wymagania
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
jako  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te  przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, za adunku i wy adunku materia ów, sprz tu itp.
Sprz t u ywany przez Wykonawc  powinien uzyska  akceptacj  Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno  sprz tu powinna gwarantowa  wykonanie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprz t do wykonania przebudowy linii  napowietrznych
Wykonawca przyst puj cy do przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych winien wykaza  si  mo liwo-
ci  korzystania z maszyn i sprz tu (wed ug  tablicy 10), gwarantuj cych w ciw  jako  robót.

Tablica 10. Wykaz maszyn i sprz tu
Nazwa a b c d

Zestaw wiertniczo-d wigowy samochodowy  800 mm/3 m x x x
Koparko-spycharka na podwoziu ci gnika ko owego x
Pompa przeponowa spalinowa x x x
Prasa hydrauliczna z nap dem elektrycznym 100 t x
Zespó  pr dotwórczy jednofazowy o mocy 2,5 kVA x
Koparka jednonaczyniowa ko owa x
Zag szczarka wibracyjno-spalinowa x x
Wibrator pogr alny x x x
Beczkowóz ci gniony x x x
Spawarka spalinowa x x x x
Spalinowy pogr acz uziomów x x x x
Spr arka powietrza przewo na spalinowa 4-5 m3/min. x
Wkr tak pneumatyczny x
Prasa hydrauliczna z nap dem spalinowym - 100 t x

ben hamulcowy 5-10 t x
Podno nik monta owy hydrauliczny z nap dem spalinowym - 100 t x
Ci gnik g siennicowy 100 KM x
Ci gnik ko owy 40-50 KM x x

a. do wykonania linii napowietrznej do 1 kV,
b. do wykonania linii napowietrznej 15 lub 30 kV,
c. do wykonania linii napowietrznej 110, 220 lub 400 kV,
d. do wykonania napowietrznej stacji transformatorowej.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na
jako  wykonywanych robót.
Liczba rodków transportu powinna gwarantowa  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji
projektowej,  SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. rodki transportu
Wykonawca przyst puj cy do wykonania przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych powinien wykazy-
wa  si  mo liwo ci  korzystania ze rodków transportu wg tablicy 11.
Tablica 11. Wykaz rodków transportu

Nazwa a b c d
uraw samochodowy x x x x

Samochód skrzyniowy x x x x
Samochód specjalny z platform  i balkonem x
Przyczepa d ycowa x
Przyczepa skrzyniowa x x
Ci gnik siod owy z naczep x x
Samochód dostawczy x x

a. do wykonania linii napowietrznej do 1 kV,
b. do wykonania linii napowietrznej 15 lub 30 kV,
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c. do wykonania linii napowietrznej 110, 220 lub 400 kV,
d. do wykonania napowietrznej stacji transformatorowej.

Na rodkach transportu przewo one materia y powinny by  zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uk adane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc .

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przebudowa linii
Przy przebudowie i budowie dróg, wyst puj ce elektroenergetyczne linie napowietrzne i stacje transformatorowe, które
nie spe niaj  wymaga  PN-75/E-05100 [5] powinny by  przebudowane.
Metoda przebudowy uzale niona jest od warunków technicznych wydawanych przez u ytkownika tych obiektów. Wa-
runki te okre laj  ogólne zasady przebudowy i okres, w którym mo liwe jest od czenie napi cia w linii przebudowy-
wanej i zasilaj cej stacj  transformatorow .
Wykonawca powinien opracowa  i przedstawi  do akceptacji In ynierowi harmonogram robót, zawieraj cy uzgodnione
z u ytkownikiem okresy wy czenia napi cia w przebudowywanych urz dzeniach.
Je eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to koliduj ce napowietrzne linie elektroenergetyczne nale y
przebudowywa  zachowuj c nast puj  kolejno  robót:

wybudowanie nowego niekoliduj cego z drog  odcinka linii posiadaj cego parametry nie gorsze od linii
przebudowywanej,
wy czenie napi cia zasilaj cego lini  przebudowywan ,
wykonanie pod czenia nowego odcinka linii z istniej cym poza obszarem kolizji z drog ,
zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.

Nale y d  do tego, aby nowo budowane stacje transformatorowe by y wybudowane przed zdemontowaniem stacji
kolizyjnych.
Przebudow  linii i stacji transformatorowych nale y wykonywa  zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z prze-
pisami o bezpiecze stwie i higienie pracy [37].

5.2. Demonta  linii
Demonta  kolizyjnych odcinków linii napowietrznych i stacji transformatorowych nale y wykonywa  zgodnie z doku-
mentacj  projektow  i SST oraz zaleceniami u ytkownika tych urz dze .
Wykonawca ma obowi zek wykonania demonta u linii i stacji w taki sposób, aby elementy urz dze  demontowanych
nie zosta y zniszczone i znajdowa y si  w stanie poprzedzaj cym ich demonta .
W przypadku niemo no ci zdemontowania elementów urz dze  bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiado-
mi  o tym Inspektora nadzoru i uzyska  od niego zgod  na ich uszkodzenie lub zniszczenie.
W szczególnych przypadkach Wykonawca mo e pozostawi  elementy konstrukcji bez ich demonta u (np. fundamen-
ty), o ile uzyska na to zgod  Inspektora nadzoru.
Wszelkie wykopy zwi zane z demonta em s upów i fundamentów powinny by  zasypane gruntem zag szczanym war-
stwami co 20 cm i wyrównane do poziomu istniej cego terenu.
Wykonawca zobowi zany jest do przekazania, nieodp atnie, wszystkich materia ów pochodz cych z demonta u Zama-
wiaj cemu, do wskazanego przez niego miejsca.

5.3. Wykopy pod s upy i fundamenty
Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowi zek sprawdzenia zgodno ci rz dnych terenu
z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych.
Metoda wykonywania wykopów powinna by  dobrana w zale no ci od ich wymiarów, ukszta towania terenu oraz
rodzaju gruntu.
Je eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to wsz dzie tam, gdzie jest to mo liwe, nale y wykopy pod

upy i fundamenty prefabrykowane wykonywa  przy zastosowaniu zestawu wiertniczego na podwoziu samochodo-
wym.
Nale y zwróci  uwag , aby nie by a naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop by  zgodny z PN-68/B-06050
[26].

5.4. Monta  fundamentów prefabrykowanych
Fundamenty prefabrykowane stalowych s upów linii napowietrznych powinny by  montowane zgodnie z instrukcj
monta u dla konkretnych typów fundamentów.
Fundamenty powinny by  ustawiane d wigiem na 10 cm warstwie betonu B10, spe niaj cego wymagania PN-88/B-
06250 [28] lub 15 cm warstwie zag szczonego wiru z wykorzystaniem ram monta owych ustalaj cych jednoznacznie
ich wzajemne po enie.
Ramy monta owe powinny odpowiada  rodzajowi i serii s upów, dla których montowane s  fundamenty.
Przed zasypaniem fundamentów nale y sprawdzi  poziom i rz dne kotew fundamentowych. Maksymalne odchylenie

aszczyzny kotew od poziomu nie powinno przekroczy  1:1000 z dopuszczaln  tolerancj  rz dnej posadowienia ± 2
cm.
Fundamenty usytuowane w rodowiskach wód i gruntów agresywnych powinny by  odpowiednio zabezpieczone
w zale no ci od rodzaju rodowiska, w oparciu o za cznik do PN-75/E-05100 [5].
Fundamenty nale y zasypywa  gruntem bez zanieczyszcze  organicznych z zag szczeniem warstwami grubo ci 20 cm.
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5.5. Monta  s upów elbetowych i strunobetonowych
upy elbetowe i strunobetonowe nale y montowa  na pod u wyrównanym w pozycji poziomej. W zale no ci od

warunków pracy, s upy w ich cz ci podziemnej nale y wyposa  w belki ustojowe.
Dla s upów, których dokumentacja projektowa nie przewiduje belek ustojowych, wykopy pod podziemne cz ci s upów
nale y wype nia  zapraw  cementow , której sk ad i w ciwo ci zaakceptuje In ynier. W tym przypadku otwory pod

upy powinny by  wiercone.
Nie wolno stosowa  ww. metody dla posadowie  s upów figurowych (rozkracznych, z podpor  itp.), których ustoje
pracuj  na wyrywanie lub wciskanie.
Po czenia stalowe elementów ustojowych powinny by  chronione przed korozj  przez malowanie lakierem asfalto-
wym spe niaj cym wymagania BN-78/6114-32 [33].
Stawianie s upów powinno odbywa  si  za pomoc  sprz tu mechanicznego przestrzegaj c zasad okre lonych w „In-
strukcji bezpiecznej pracy w energetyce” [40].
Odchy ka osi s upa od pionu, po jego ustawieniu, nie mo e by  wi ksza ni  0,001 wysoko ci s upa.

5.6. Monta  s upów stalowych kratowych
Monta  s upów nale y wykonywa  zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz Wytycznymi O rodka Transportu i Me-
chanizacji Robót Sieciowych pt. „Technologia budowy linii napowietrznych”.
Zaleca si  montowanie s upów w pozycji le cej, a nast pnie stawianie ich na fundamentach metod  obrotow . W
przypadku braku miejsca dopuszcza si  monta  wysoko ciowy.
Wszystkie konstrukcje s upów powinny posiada  po czenia rubowe. ruby do wysoko ci 3 m od poziomu gruntu
powinny by  zabezpieczone przed umy lnym odkr ceniem np. przez spawanie.

5.7. Monta  przewodów
5.7.1. Wymagania
Przewody podlegaj ce dzia aniu si y naci gu nale y tak czy  lub tak zawiesza  na konstrukcji wsporczej, aby wy-
trzyma  z cza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosi a dla przewodów wielodrutowych co najmniej 90% wy-
trzyma ci przewodu.
Przewody nale y czy  z czkami. Zamocowanie przewodu do izolatora powinno by  takie, aby nie os abia o jego
wytrzyma ci. Zale nie od funkcji, jak  spe nia konstrukcja wsporcza oraz od jej wytrzyma ci, nale y stosowa
zawieszenie przewodu przelotowe lub odci gowe, a w przypadkach wymagaj cych zwi kszenia pewno ci umocowania
przewodu - przelotowe bezpieczne lub odci gowe bezpieczne.
Napr enie w przewodach nie powinno przekracza :

dopuszczalnego napr enia normalnego - je eli prz o linii nie podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia,
dopuszczalnego napr enia zmniejszonego - je eli prz o podlega obostrzeniu 3 stopnia.

Zabrania si  regulowa  napr enia w przewodzie przez zmian  d ugo ci linki rozkr caniem lub skr caniem. Dopuszcza
si  stosowanie przy budowie linii zmniejszonych zwisów lub poddawanie przewodu przed monta em zwi kszonemu
napr eniu, ze wzgl du na mo liwo  powi kszenia zwisu spowodowanego pe zaniem aluminium.
Zabezpieczenie przewodów od drga  nale y wykonywa  w liniach o napi ciu znamionowym 60 kV i wy szym przez
stosowanie urz dze  t umi cych.
Zawieszenie przelotowe przewodu roboczego nale y stosowa :

na izolatorach stoj cych - w przypadku, gdy si y naci gów przewodów w prz ach s  po obu stronach izolatora
jednakowe lub gdy ró nica naci gów jest nieznaczna,
na cuchach izolatorów wisz cych - w przypadku, gdy cuch nie podlega sile naci gu lub gdy naci g jest
nieznaczny.

Zawieszenie przelotowe powinno by  tak wykonane, aby przy wyst pieniu znaczniejszej si y wzd  przewodu, mog -
cej grozi  uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewód przesun  si  w miejscu zawieszenia albo wy lizgn  z
uchwytu lub aby umocowanie przewodu zerwa o si , nie dopuszczaj c w ten sposób do skutków powsta ej si y.
Zawieszenie odci gowe przewodu roboczego nale y stosowa  w przypadku, gdy si y naci gu przewodów w prz ach

 niejednakowe. Zawieszenie odci gowe powinno wytrzymywa  co najmniej 90% si y zrywaj cej przewód.
Zawieszenie przewodu odgromowego na konstrukcji wsporczej mo e by  przelotowe lub odci gowe. Wybór sposobu
zawieszenia powinien by  zale ny od wytrzyma ci konstrukcji wsporczej.
5.7.2. Odleg  przewodów od powierzchni ziemi
Najmniejsze dopuszczalne odleg ci pionowe przewodów elektroenergetycznych, b cych pod napi ciem, przy naj-
wi kszym zwisie normalnym na ca ej d ugo ci linii napowietrznej z wyj tkiem prz se  krzy uj cych drogi l dowe i
wodne oraz obiekty, od powierzchni ziemi powinny wynosi :

dla linii do 1 kV - 5,00 m,
dla linii 15 kV - 5,10 m,
dla linii 30 kV - 5,20 m,
dla linii 110 kV - 5,74 m,
dla linii 220 kV - 6,47 m,
dla linii 400 kV - 7,67 m.
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5.8. Obostrzenia
W zale no ci od wa no ci obiektu, z którym elektroenergetyczna linia napowietrzna krzy uje si  lub do którego si
zbli a, w odcinkach linii na skrzy owaniach i zbli eniach nale y stosowa  obostrzenia 1, 2 lub 3 stopnia.
Przy obostrzeniu linii dodatkowe wymagania dotycz  s upów, przewodów, izolatorów, zawieszenia przewodów i ich
mocowania wg warunków podanych w p. 5.8.1 - 5.8.5.
5.8.1. upy
Przy obostrzeniu 1 stopnia mog  by  stosowane s upy jak dla linii bez wykonywanych obostrze .
Przy obostrzeniu 2 stopnia nale y stosowa  s upy skrzy owaniowe, odporowe, odporowo-naro ne lub kra cowe.
Przy obostrzeniu 3 stopnia nale y stosowa  s upy jak dla 2 stopnia, a w przypadku s upów zlokalizowanych wewn trz
odcinka skrzy owania, równie  s upy jak dla linii bez obostrze .
5.8.2. Przewody
Przy obostrzeniu 2 i 3 stopnia zabrania si  stosowania przewodów AL wg PN-74/E-90082 [15] i AFL wg PN-74/E-
90083 [16] o przekroju mniejszym ni  25 mm2.  Ponadto  zabrania  si czenia  przewodów i  odga ziania  si  od  nich
w prz le obostrzeniowym.
Przy obostrzeniu 3 stopnia nale y podczas monta u stosowa  napr enia zmniejszone.
5.8.3. Izolatory
Przy obostrzeniu 1 stopnia mog  by  stosowane izolatory jak dla linii bez obostrze .
Obostrzenie 2 lub 3 stopnia uzyskuje si  przez stosowanie: dodatkowych izolatorów - w przypadku izolatorów stoj -
cych, dwu- lub trójrz dowych cuchów - w przypadku izolatorów wisz cych.
5.8.4. Zawieszenie przewodów
W przypadku linii z izolatorami stoj cymi: dla 1 stopnia obostrzenia, nale y stosowa  przewód zabezpieczaj cy przy-
mocowany do tego samego izolatora, na którym jest zawieszony przewód roboczy, dla 2 i  3 stopnia nale y stosowa
przewód zabezpieczaj cy przymocowany do dodatkowego izolatora lub zawieszenie na izolatorze odci gowym szpu-
lowym.
W przypadku linii z cuchami izolatorów wisz cych dla 2 i 3 stopnia obostrzenia, nale y stosowa  zawieszenie bez-
pieczne przelotowe, odci gowe lub przelotowo-odci gowe.
5.8.5. Uchwycenie przewodu
Dla 2 i 3 stopnia obostrzenia nale y stosowa  taki rodzaj wi zania, aby przewód w razie zerwania si  w prz le s sied-
nim móg  si  przesun  na odleg  uwarunkowan  dopuszczaln  odleg ci  przewodu od obiektu.

5.9. Tablice ostrzegawcze i informacyjne
Na s upach elektroenergetycznych linii napowietrznych o napi ciu wy szym ni  1 kV nale y umieszcza  w widocznym
miejscu, na wysoko ci od 1,5 do 2 m nad ziemi  tablice ostrzegawcze wg PN-88/E-08501 [14].

upy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny by  zaopatrzone w trwa e znaki lub tablice numeracyjne. Tabli-
ce numeracyjne na s upach linii o napi ciu 110 kV i wy szym powinny oprócz numeru zawiera  tak e symbol linii.
W liniach wielotorowych o napi ciu wy szym ni  1 kV, na ka dym s upie powinno by  oznaczenie toru. Tablice in-
formacyjne powinny by  wykonane wg rysunków zamieszczonych w typowych katalogach budowanych linii.

5.10. Ochrona odgromowa
Ochron  odgromow  linii elektroenergetycznych napowietrznych nale y wykona  zgodnie z Zarz dzeniem Ministra
Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemys u Materia ów Budowlanych [38].

5.11. Uziemienia ochronne
Uziemieniu ochronnemu w liniach o napi ciu wy szym ni  1 kV podlegaj :

upy stalowe i betonowe ustawione w odleg ci mniejszej ni  20 m od granicy pasa drogowego publicznej
drogi ko owej,

upy stalowe i betonowe ustawiane na terenach zwartej zabudowy lub o zabudowie rozproszonej, w odleg ci
mniejszej ni  50 m od zamieszka ych budynków,
uzbrojenia stalowe (trzony izolatorów stoj cych, wieszaki izolatorów wisz cych, poprzeczniki stalowe) s upów
drewnianych w przypadku, gdy s siaduj  bezpo rednio z odcinkiem linii o obostrzeniu 2 lub 3 stopnia i je eli co
najmniej jeden s up w tym odcinku lub na jego kra cach jest stalowy lub betonowy, a jego poprzecznik jest wy-
konany z materia u przewodz cego.

Uziemieniu ochronnemu podlegaj  we wszystkich liniach metalowe cz ci urz dze  znajduj ce si  w linii (np. urz -
dzenia do wy czania od czników s upowych, pomosty monta owe, korpusy eliwne g owic s upowych), urz dzenia

wietlenia zewn trznego, przy czym w sieci elektroenergetycznej o napi ciu znamionowym do 1 kV, w której zasto-
sowano zerowanie, wymienione cz ci nale y zerowa .
Nie nale y wykorzystywa  strun stalowych s upów z betonu spr onego jako przewodów uziemiaj cych. W s upach
elbetowych z betonu niespr onego mo na zbrojenie wykorzystywa  jako przewody uziemiaj ce pod warunkiem

ci ci elektrycznej i dostatecznej wytrzyma ci termicznej zbrojenia na pr dy zwarcia doziemnego.
Uziemienia ochronne nale y wykonywa  zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Przemys u w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada  urz dzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpora eniowej [38].
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5.12. Skrzy owania i zbli enia linii napowietrznych z drogami ko owymi
Linie elektroenergetyczne na skrzy owaniach i zbli eniach z drogami ko owymi nale y tak prowadzi  i wykonywa ,
aby nie powodowa y przeszkód i trudno ci w ruchu ko owym i pieszym oraz w nale ytym utrzymaniu dróg i na warun-
kach podanych w zezwoleniu zarz du drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.
W przypadku skrzy owania lub zbli enia z drog  ko ow  w linii nale y zastosowa  obostrzenia - wg tablicy 12.
Tablica 12. Stopie  obostrzenia linii napowietrznych na skrzy owaniu z drog

Linia napowietrzna o napi ciu znamionowym
Kategoria drogi do 1 kV wy szym ni  1 kV

skrzy owanie zbli enie skrzy owanie zbli enie
Droga ogólnodost pna gminna lub
lokalna miejska 0 0 1 1

Droga ogólnodost pna krajowa lub
wojewódzka 1 0 2 1

Droga ekspresowa lub autostrada 1 0 3 1
Napowietrzne linie elektroenergetyczne przebiegaj ce wzd  pasów drogowych poza obszarem zabudowanym, powin-
ny by  usytuowane poza granicami pasa drogowego, w odleg ci co najmniej 5 m od granicy pasa, chyba e zarz d
drogi wyrazi zgod  na odst pstwo od tej zasady.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach, napowietrzne linie elektroenergetyczne mog  by  budowane w pasie drogo-
wym na warunkach okre lonych w ustawie o drogach publicznych [42]:

na terenach zalewowych - na skarpach nasypów drogowych, z wyj tkiem nasypów spe niaj cych jednocze nie
funkcje wa ów przeciwpowodziowych, a w braku takiej mo liwo ci - na kraw dzi korony drogi,
na terenach górskich i zalesionych - w pasie drogowym poza koron  drogi.

Na ka de skrzy owanie napowietrznej linii elektroenergetycznej z drog  wymagane jest zezwolenie zarz du drogowe-
go.
Nale y tak wykonywa  skrzy owanie linii elektroenergetycznej z drog , aby k t skrzy owania by  nie mniejszy ni  45o,
a prz a skrzy owa  z obostrzeniem 3 stopnia by y ograniczone s upami odporowymi, odporowo-naro nymi lun kra -
cowymi.
Przy skrzy owaniach linii 400 kV z publicznymi drogami ko owymi nale y ustawi  znak zakazu zatrzymywania si .
Znak powinien by  ustawiony na poboczu drogi w odleg ci 20 m od skrajnego przewodu linii, zgodnie z PN-75/E-
05100 [5].
Minimalna odleg  przewodów linii napowietrznej pod napi ciem od powierzchni dróg publicznych, przy najwi k-
szym zwisie normalnym, powinna wynosi :

dla linii do  1 kV - 6,00 m,
dla linii     15 kV - 7,10 m,
dla linii     30 kV - 7,20 m,
dla linii   110 kV - 7,74 m,
dla linii   220 kV - 8,47 m,
dla linii   400 kV - 9,67 m.

W szczególnych wypadkach, np. na drogach gdzie odbywa si  ruch pojazdów ponadnormatywnych, zarz d drogowy
mo e zwi kszy  minimalne odleg ci przewodów od powierzchni drogi.

5.13. Skrzy owania i zbli enia linii napowietrznych z wiaduktami i mostami
Linie elektroenergetyczne na skrzy owaniach i zbli eniach z wiaduktami i mostami nale y tak prowadzi  i wykonywa ,
aby zak adanie, istnienie i utrzymanie linii nie powodowa o przeszkód w ruchu, utrzymaniu i obs udze tych budowli.
Budowa nowych linii napowietrznych na odcinku skrzy owania lub zbli enia z mostami lub wiaduktami, wymaga
akceptacji zarz du drogowego, zgodnie z ustaw  o drogach publicznych [42].
Zabrania si  prowadzenia linii napowietrznych pod wiaduktami i mostami. Dopuszcza si  prowadzenie linii nad tymi
obiektami tylko w przypadku wiaduktów i mostów istniej cych, zachowuj c obostrzenia i odleg ci przewodów od
powierzchni jezdni jak dla dróg komunikacyjnych.
Prz a linii przechodz ce wzd  wiaduktów i mostów powinny mie  stopie  obostrzenia taki, jak w przypadku zbli-
enia z drog  komunikacyjn .

5.14. Prowadzenie linii napowietrznych przez tereny le ne i w pobli u drzew
Odleg  przewodu linii napowietrznej od ka dego punktu korony drzewa mierzona w dowolnym kierunku, przy bez-
wietrznej pogodzie oraz dowolnym zwisie normalnym, powinna wynosi  co najmniej:

dla linii do  1 kV - 1,00 m,
dla linii     15 kV - 2,60 m,
dla linii     30 kV - 2,70 m,
dla linii   110 kV - 3,24 m,
dla linii   220 kV - 3,97 m,
dla linii   400 kV - 5,17 m.
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Odleg ci przewodów od koron drzew powinny by  ustalone na podstawie aktualnych wymiarów koron, z uwzgl d-
nieniem 5-letniego przyrostu w ciwego dla gatunku i siedliska drzewa. Odleg ci te nale y powi kszy  co najmniej
o 1 m w przypadku zbli enia przewodów do drzew owocowych lub ozdobnych podlegaj cych przycinaniu, przy czym
nale y uwzgl dni  d ugo  narz dzi ogrodniczych.
Szeroko  pasa wycinki (podlegaj cego orzeczeniu zmiany uprawy le nej i dopuszczeniu do korzystania) S w m po-
winna by  obliczana wg wzoru:

S = B + 2 (2,5 +
U

150
)

w którym: B - odleg  mi dzy skrajnymi przewodami linii,
U - napi cie znamionowe linii, kV.

5.15. Stacje transformatorowe
Stacje transformatorowe nale y wykonywa  zgodnie z dokumentacj  projektow , PBUE Rozdzia  III [36] i odpowied-
nimi dla danej stacji typowymi albumami.
Napowietrzne stacje transformatorowe powinny by  usytuowane w odleg ci co najmniej 5 m od granicy pasa drogo-
wego, natomiast stacje transformatorowe typu miejskiego (budynek wolnostoj cy) powinny by  usytuowane tak jak
inne obiekty budowlane, zgodnie z ustaw  o drogach publicznych [42].
Tablica 13. Najmniejsze odleg ci budynku stacji od zewn trznej kraw dzi jezdni

Rodzaj drogi Na terenie zabudowy miast i wsi Poza terenem zabudowy

Autostrada 30 m 50 m
Droga ekspresowa 20 m 40 m
Droga ogólnodost pna:
a) krajowa
b) wojewódzka
c) gminna, lokalna miejska i zak adowa

10m
8 m
6 m

25 m
20 m
15 m

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Celem kontroli jest stwierdzenie osi gni cia za onej jako ci wykonywanych robót przy przebudowie napowietrznych
linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych.
Wykonawca ma obowi zek wykonania pe nego zakresu bada  na budowie w celu wskazania In ynierowi zgodno ci
dostarczonych materia ów i realizowanych robót z dokumentacj  projektow , SST i PZJ.
Materia y posiadaj ce atest producenta stwierdzaj cy ich pe  zgodno  z warunkami podanymi w specyfikacjach,
mog  by  przez Inspektora nadzoru dopuszczone do u ycia bez bada .
Przed przyst pieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi  Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi mie wyniki bada  do akceptacji Inspektora nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zako czeniu ka dej roboty zanikaj cej, któr  mo e kontynuo-
wa  dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu
Zak adu Energetycznego - za onej jako ci.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót, Wykonawca powinien uzyska  od producentów za wiadczenia o jako ci lub atesty
stosowanych materia ów.
Do materia ów, których badania powinien przeprowadzi  Wykonawca, nale  materia y do wykonania fundamentów
„na mokro” i ustojów s upów. Uwzgl dniaj c nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wyko-
nawcy Inspektor nadzoru mo e zwolni  go z potrzeby wykonania bada  materia ów dla tych robót.
Na danie Inspektora nadzoru, nale y dokona  testowania sprz tu posiadaj cego mo liwo  nastawienia mechani-
zmów regulacyjnych.
W wyniku bada  testuj cych nale y przedstawi  In ynierowi wiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Wykopy pod fundamenty
Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie cianek przed osypywaniem
si  ziemi. Wykopy powinny by  tak wykonane, aby zapewnione by o w nich ustawienie fundamentów lub ustojów,
których lokalizacja i rz dne posadowienia by y zgodne z dokumentacj  projektow .
6.3.2. Fundamenty i ustoje
Program bada  powinien obejmowa  sprawdzenie kszta tu i wymiarów, wygl du zewn trznego oraz wytrzyma ci.
Parametry te powinny by  zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-
80/B-03322 [25] i PN-73/B-06281 [29].
Ponadto nale y sprawdzi  usytuowanie fundamentów w planie i rz dne posadowienia.
Po zasypaniu fundamentów lub wykonaniu ustojów ziemnych, nale y sprawdzi  stopie  zag szczenia gruntu, który
powinien wynosi  co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [32].
6.3.3. upy stalowe kratowe



Przebudowa ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwa nej w m. Chró cice, gmina Dobrze  Wielki

EdKom Edward Król ul. Ptasia 6 45-139 Opole
NIP 754-100-39-24,     REGON 530961019  tel. fax 77 4538881,  kom. 501 325976

37

upy stalowe kratowe po ich zmontowaniu i ustawieniu, powinny spe nia  wymagania PN-77/B-06200 [27].
W trakcie monta u nale y sprawdzi  zgodno  z dokumentacj  projektow  i SST w zakresie:

zastosowania materia ów,
stanu antykorozyjnych pow ok ochronnych konstrukcji i osprz tu,
dok adno ci wykonanych elementów,
kompletno ci elementów s upa,
prawid owo ci uk adu geometrycznego elementów oraz dok adno ci zestawienia konstrukcji,
stanu i kompletno ci po cze .

6.3.4. upy elbetowe i strunobetonowe
upy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaj  sprawdzeniu w zakresie:

lokalizacji,
kompletno ci wyposa enia i prawid owo ci monta u,
dok adno ci ustawienia s upów w pionie i kierunku - tolerancja wykonania wg p. 5.4,
stanu antykorozyjnych pow ok ochronnych konstrukcji stalowych i osprz tu,
zgodno ci posadowienia z dokumentacj  projektow .

6.3.5. Zawieszenie przewodów
Podczas monta u przewodów nale y sprawdzi  jako  po cze  zamontowanych izolatorów i osprz tu oraz przeprowa-
dzi  kontrol  warto ci napr  zawieszanych przewodów.
Napr enia nie powinny przekracza  dopuszczalnych warto ci normalnych (je eli prz o linii nie podlega obostrzeniu
albo podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) i zmniejszonych (przy 3 stopniu obostrzenia). Warto ci tych napr  dla
poszczególnych rodzajów przewodów i typów linii nale y przyj  z dokumentacji projektowej lub SST.
W liniach o napi ciu znamionowym 60 kV i wy szym nale y sprawdzi  zabezpieczenia przed skutkami drga  mecha-
nicznych przewodów (wykonanie p tli t umi cych).
Po wybudowaniu linii nale y sprawdzi  wysoko ci zawieszonych przewodów nad obiektami krzy uj cymi. Przewody
nie powinny by  zawieszone ni ej ni  podano w p. 5.7 i 5.12 przy spe nieniu odpowiednich warunków, zamieszczo-
nych w dokumentacji projektowej i PN-75/E-05100 [5].
6.3.6. Instalacja przeciwpora eniowa
Podczas wykonywania uziomów ta mowych nale y wykona  pomiar g boko ci u enia bednarki, stanu po cze
spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zag szczenia gruntu, który powinien osi gn  co najmniej
0,85 wg BN-72/8932-01 [32].
Po wykonaniu uziomów ochronnych nale y wykona  pomiary ich rezystancji. Warto ci pomierzonych rezystancji po-
winny by  mniejsze lub co najmniej równe warto ciom podanym w dokumentacji projektowej.

6.4. Badania po wykonaniu robót
W przypadku zadawalaj cych wyników pomiarów i bada  wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na wnio-
sek Wykonawcy, In ynier mo e wyrazi  zgod  na niewykonywanie bada  po wykonaniu robót.

7. OBMIAR ROBÓT

Wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”..
Obmiaru robót dokona  nale y w oparciu o dokumentacj  projektow  i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynik e
w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Jednostk  obmiarow  dla elektroenergetycznej linii napowietrznej jest kilometr, a dla stacji transformatorowej sztuka.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wymagania dotycz ce odbioru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca zobowi zany jest dostarczy  Zamawiaj cemu
nast puj ce dokumenty:

projektow  dokumentacj  powykonawcz ,
geodezyjn  dokumentacj  powykonawcz ,
protokó y z dokonanych pomiarów,
protokó y odbioru robót zanikaj cych,
ewentualn  ocen  robót wydan  przez Zak ad Energetyczny.

9. PODSTAWA P ATNO CI

Wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
atno  za km linii nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i ocen  jako ci u ytych materia ów i wykonanych robót na

podstawie wyników pomiarów i bada  kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
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przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materia ów,
od czenie i demonta  koliduj cego odcinka linii lub stacji transformatorowej,
pod czenie linii lub stacji do sieci, zgodnie z dokumentacj  projektow ,
wykonanie inwentaryzacji lokalizacji s upów napowietrznych linii i stacji transformatorowych.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podzia  i oznaczenia.
2. PN-84/E-02051 Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, okre lenia, podzia  i

oznaczenie.
3. PN-74/E-04500 Osprz t linii elektroenergetycznych. Pow oki ochronne

cynkowe zanurzeniowe chromianowane.
4. PN-81/E-05001 Urz dzenia elektroenergetyczne wysokiego napi cia. Zna-

mionowe napi cia probiercze izolacji.
5. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i

budowa.
6. PN-83/E-06040 Transformatory energetyczne. Ogólne wymagania i bada-

nia.

7. PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe pr du przemiennego. Ogólne wymagania i badania.
8. PN-72/E-06102 Odgromniki wydmuchowe pr du przemiennego.
9. PN-83/E-06107 Od czniki i uziemniki wysokonapi ciowe pr du przemiennego. Ogólne wymagania

i badania
10. PN-79/E-06303 Nara enie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór izolatorów do warunków za-

brudzeniowych.
11. PN-76/E-06308 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapi ciowe. Izolatory liniowe. Ogólne wymaga-

nia i badania.
12. PN-88/E-06313 Dobór izolatorów liniowych i stacyjnych pod wzgl dem wytrzyma ci mechanicznej.
13. PN-78/E-06400 Osprz t linii napowietrznych i stacji. Ogólne wymagania i badania.
14. PN-88/E-08501 Urz dzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpiecze stwa.
15. PN-74/E-90082 Elektroenergetyczne przewody go e. Przewody aluminiowe.
16. PN-74/E-90083 Elektroenergetyczne przewody go e. Przewody stalowo-aluminiowe.
17. PN-82/E-91000 Elektroenergetyczne izolatory niskonapi ciowe. Izolatory liniowe.  Ogólne wymagania

i badania.
18. PN-82/E-91001 Elektroenergetyczne izolatory niskonapi ciowe. Izolatory liniowe szpulowe o napi ciu

znamionowym do 1000 V.
19. PN-82/E-91036 Elektroenergetyczne izolatory niskonapi ciowe. Izolatory liniowe stoj ce szklane o

napi ciu znamionowym do          1000 V.
20. PN-83/E-91040 Izolatory wysokonapi ciowe. Izolatory liniowe stoj ce pionowe typu LWP.
21. PN-82/E-91059 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapi ciowe. Izolatory liniowe wisz ce pionowe

typu LP 60.
22. PN-86/E-91111 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapi ciowe. Izolatory liniowe d ugopniowe typu

LPZ75/27W i LPZ85/27W.
23. PN-84/B-03205 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
24. PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. elbetowe i spr one konstrukcje wsporcze.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
25. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obli-

czenia statyczne i projektowanie.
26. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbio-

rze.
27. PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
28. PN-88/B-06250 Beton zwyk y.
29. PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody bada  wytrzyma ciowych.
30. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
31. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
32. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
33. BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschn cy czarny.
34. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
35. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir.

10.2. Inne dokumenty
36. Przepisy budowy urz dze  elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
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37. Rozporz dzenie Ministra Budownictwa i Przemys u Materia ów Budowlanych w sprawie bezpiecze stwa i higie-
ny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta owych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

38. Rozporz dzenie Ministra Przemys u z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny od-
powiada  urz dzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpora eniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia
26.11.1990 r.

39. Zarz dzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemys u Materia ów Budowlanych
w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiada  ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych.
Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r.

40. Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robót. PBE „Elbud” Kra-
ków.

41. Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozj  konstrukcji stalowych za pomoc  pokry  malarskich - KOR-
3A.

42. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.
43. Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych opracowane i rozpowszechniane

przez Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt” - Pozna  lub Kraków.
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D - 01.03.02  PRZEBUDOWA  KABLOWYCH  LINII ENERGETYCZNYCH  PRZY  PRZEBUDOWIE
I  BUDOWIE DRÓG

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
kablowych linii energetycznych przy przebudowie i budowie dróg.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót na drogach

1.3. Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji z przedmiarem robót i projektem wykonawczym maj  zastosowanie do
przebudowy linii kablowych koliduj cych z przebudow  i budow  dróg w ramach przebudowy ul. Sienkiewicza i od-
cinka ul. Kwa nej w m. Chró cice, gmina Dobrze  Wielki.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Linia kablowa - kabel wielo owy lub wi zka kabli jedno owych w uk adzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno- lub wielo owych po czonych równolegle, cznie z osprz tem, u one na wspólnej trasie i cz ce zaciski
tych samych dwóch urz dze  elektrycznych jedno- lub wielofazowych.
1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w którym u one s  jedna lub wi cej linii kablowych.
1.4.3. Napi cie znamionowe linii - napi cie mi dzyprzewodowe, na które linia kablowa zosta a zbudowana.
1.4.4. Osprz t linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do czenia, rozga ziania lub zako czenia kabli.
1.4.5. Os ona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi
i dzia aniem uku elektrycznego.
1.4.6. Przykrycie - s oma u ona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry.
1.4.7. Przegroda - os ona u ona wzd  kabla w celu oddzielenia go od s siedniego kabla lub od innych urz dze .
1.4.8. Skrzy owanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek cz  rzutu poziomego linii kablo-
wej przecina lub pokrywa jak kolwiek cz  rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urz dzenia podziemnego.
1.4.9. Zbli enie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odleg  mi dzy lini  kablow , urz dzeniem pod-
ziemnym lub drog  komunikacyjn  itp. jest mniejsza ni  odleg  dopuszczalna dla danych warunków uk adania bez
stosowania przegród  lub os on zabezpieczaj cych i w których nie wyst puje skrzy owanie.
1.4.10. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okr ym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dzia aniem uku elektrycznego.
1.4.11. Dodatkowa ochrona przeciwpora eniowa - ochrona cz ci przewodz cych, dost pnych w wypadku pojawienia
si  na nich napi cia w warunkach zak óceniowych.
1.4.12. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z norm  PN-61/E-01002 [1] i definicjami podanymi w SST D -
00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wymagania dotycz ce robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” .
Wykonawca przed przyst pieniem do wykonywania robót, powinien przedstawi  do aprobaty Inspektora nadzoru  pro-
gram zapewnienia jako ci (PZJ).

2. MATERIA Y

2.1. Wymagania
Wymagania dotycz ce materia ów podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawc  materia y, dla których normy PN i BN przewiduj  posiadanie za wiadczenia
o jako ci lub atestu, powinny by  zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materia y powinny by  wyposa one w takie dokumenty na yczenie Inspektora nadzoru.

2.2. Kable
Przy przebudowie istniej cych linii kablowych lub budowie nowych nale y stosowa  kable uzgodnione z zak adem
energetycznym oraz zgodne z dokumentacj  projektow .
Je eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach elektroenergetycznych nale y stosowa
nast puj ce typy kabli:

YAKY wg PN-76/E-90301 [7] o napi ciu znamionowym do 1 kV,
YHAKX wg PN-76/E-90306 [9] lub HAKnFtA wg PN-76/E-90251 [5] o napi ciu znamionowym od 1 do 30 kV,
YKSY wg PN-76/E-90304 [8] dla linii sygnalizacyjnych.

Przekrój  kabli powinien by  dobrany w zale no ci od dopuszczalnego spadku napi cia i dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez pr dy robocze i zwarciowe wg zarz dzenia MGiE [24] oraz powinien spe nia  wymagania sku-
teczno ci zerowania w instalacjach zerowanych wg zarz dzenia Ministra Przemys u [23].

bny z kablami nale y przechowywa  w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym pod u.
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2.3. Mufy i g owice kablowe
Mufy i g owice powinny by  dostosowane do typu kabla, jego napi cia znamionowego, przekroju i liczby  oraz do
mocy zwarcia, wyst puj cych w miejscach ich zainstalowania. Mufy przelotowe kabli o pow oce metalowej o napi ciu
znamionowym wy szym ni  1 kV powinny mie  wk adki metalowe do czenia z pow okami metalowymi czonych
kabli.
Mufy i g owice kablowe powinny by  zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401 [3].

2.4. Piasek
Piasek do uk adania kabli w gruncie powinien odpowiada  wymaganiom BN-87/6774-04 [16].

2.5. Folia
Foli  nale y stosowa  do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si  stosowanie folii kalendrowa-
nej z uplastycznionego PCW o grubo ci od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli o napi ciu znamionowym do 1 kV
nale y stosowa  foli  koloru niebieskiego, a przy napi ciach od 1 do 30 kV, koloru czerwonego.
Szeroko  folii powinna by  taka, aby przykrywa a u one kable, lecz nie w sza ni  20 cm.
Folia powinna spe nia  wymagania BN-68/6353-03 [15].

2.6. Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny by  wykonane z materia ów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzyma ych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dzia anie uku elektrycznego.
Rury u ywane na przepusty powinny by  dostatecznie wytrzyma e na dzia anie si ciskaj cych, z jakimi nale y liczy
si  w miejscu ich u enia. Wn trza cianek powinny by  g adkie lub powleczone warstw  wyg adzaj  ich po-
wierzchni , dla u atwienia przesuwania si  kabli.
Zaleca si  stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur z polichlorku winylu (PCW) o rednicy wewn trznej
nie mniejszej ni  100 mm dla kabli do 1 kV i rednicy 150 mm dla kabli od 1 do 30 kV.
Rury stalowe powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-80/H-74219 [12], a rury PCW normy PN-80/89205 [11].
Rury na przepusty kablowe nale y przechowywa  na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dzia a-
niem si  mechanicznych.

3. SPRZ T

3.1. Wymagania
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
jako  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te  przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, za adunku i wy adunku materia ów, sprz tu itp.
Sprz t u ywany przez Wykonawc  powinien uzyska  akceptacj  Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno  sprz tu powinna gwarantowa  wykonanie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji
projektowej, SST  i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprz t do wykonania linii  kablowej
Wykonawca przyst puj cy do przebudowy linii kablowej winien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cych
maszyn i sprz tu, gwarantuj cych w ciw  jako  robót:

spawarki transformatorowej,
zag szczarki wibracyjnej spalinowej,

cznego zestawu widrów do wiercenia poziomego otworów do  15 cm,
wci garki mechanicznej z nap dem elektrycznym od 5 do 10 t.,
zespo u pr dotwórczego trójfazowego, przewo nego 20 kVA.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na
jako  wykonywanych robót.
Liczba rodków transportu powinna gwarantowa  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. rodki transportu
Wykonawca przyst puj cy do przebudowy linii kablowej powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj -
cych  rodków transportu:

samochodu skrzyniowego,
samochodu dostawczego,
przyczepy do przewo enia kabli,
samochodu samowy adowczego,
ci gnika ko owego.

Na rodkach transportu przewo one materia y powinny by  zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uk adane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc .
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przebudowa linii kablowych
Przy przebudowie i budowie dróg, wyst puj ce elektroenergetyczne lub sygnalizacyjne linie kablowe, które nie spe nia-

 wymaga  PN-76/E-05125 [2] powinny by  przebudowane.
Metoda przebudowy uzale niona jest od warunków technicznych wydawanych przez u ytkownika linii. Warunki te
okre laj  ogólne zasady przebudowy i okres, w którym mo liwe jest od czenie napi cia w linii przebudowywanej.
Wykonawca powinien opracowa  i przedstawi  do akceptacji Inspektora nadzoru harmonogram robót, zawieraj cy
uzgodnione z u ytkownikiem okresy wy czenia napi cia w przebudowywanych liniach kablowych.
Je eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to koliduj ce linie kablowe nale y przebudowywa  zachowuj c
nast puj  kolejno  robót:

wybudowanie nowego niekoliduj cego z drog  odcinka linii maj cego parametry nie gorsze ni  przebudowywa-
na linia kablowa,
wy czenie napi cia zasilaj cego t  lini ,
wykonanie pod czenia nowego odcinka linii z istniej cym, poza obszarem kolizji z drog ,
zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.

Przebudow  linii nale y wykonywa  zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpiecze stwa i higieny pracy
[22].

5.2. Demonta  linii kablowej
Demonta  kolizyjnego odcinka linii kablowej nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  projektow , SST oraz zalece-
niami u ytkownika tej linii.
Wykonawca ma obowi zek wykonania demonta u linii kablowej w mo liwie taki sposób, aby jej elementy nie zosta y
uszkodzone lub zniszczone.
W przypadku niemo no ci zdemontowania elementów linii bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi
o tym Inspektora nadzoru i uzyska  od niego zgod  na jej uszkodzenie lub zniszczenie.
W szczególnych przypadkach Wykonawca mo e pozostawi  element linii bez jego demonta u, o ile uzyska na to zgod
Inspektora nadzoru.
Wszelkie wykopy zwi zane z odkopaniem linii kablowej powinny by  zasypane gruntem zag szczanym warstwami co
20 cm i wyrównane do poziomu istniej cego terenu.
Wykonawca zobowi zany jest do nieodp atnego przekazania Zamawiaj cemu wszystkich materia ów pochodz cych
z demonta u i dostarczenie ich do wskazanego miejsca.

5.3. Rowy pod kable
Rowy pod kable nale y wykonywa  za pomoc  sprz tu mechanicznego lub r cznie w zale no ci od warunków tereno-
wych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez s by geodezyjne.
Wymiary poprzeczne rowów uzale nione s  od rodzaju kabli i ich ilo ci uk adanych w jednej warstwie.

boko  rowu okre lona jest g boko ci  u enia kabla wg p. 5.4.4 powi kszon  o 10 cm, natomiast szeroko  dna
rowu obliczamy ze wzoru:
S = nd + (n-1) a + 20  [cm]
gdzie: n - ilo  kabli w jednej warstwie,

d - suma rednic zewn. Wszystkich kabli w warstwie,
a - suma odleg ci pomi dzy kablami wg tablicy 1.

Tablica 1. Odleg ci mi dzy kablami u onymi w gruncie przy skrzy owaniach i zbli eniach

Skrzy owanie
Najmniejsza dopuszczalna odleg   w

cm
lub zbli enie pionowa przy

skrzy owaniu
pozioma przy zbli-

eniu
Kabli elektroenergetycznych na napi cie znamionowe do 1 kV z kablami
tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 25 10

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urz dze
wietleniowych z kablami tego samego rodzaju 25 mog  si  styka

Kabli elektroenergetycznych na napi cie znamionowe do 1 kV z kablami
elektroenergetycznymi na napi cie znamionowe wy sze ni  1 kV 50 10
Kabli elektroenergetycznych na napi cie znamionowe wy sze ni  1 kV i
nie przekraczaj ce 10 kV z kablami tego samego typu 50 10
Kabli elektroenergetycznych na napi cie znamionowe wy sze ni  10 kV z
kablami tego samego rodzaju 50 25

Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50
Kabli ró nych u ytkowników 50 50
Kabli z mufami s siednich kabli` - 25

5.4. Uk adanie kabli
5.4.1. Wymagania
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Uk adanie kabli powinno by  wykonane w sposób wykluczaj cy ich uszkodzenie przez zginanie, skr canie, rozci ganie
itp. Ponadto przy uk adaniu powinny by  zachowane rodki ostro no ci zapobiegaj ce uszkodzeniu innych kabli lub
urz dze  znajduj cych si  na trasie budowanej linii.
Zaleca si  stosowanie rolek w przypadku uk adania kabli o masie wi kszej ni  4 kg/m. Rolki powinny by  ustawione w
takich odleg ciach od siebie, aby spoczywaj cy na nich kabel nie dotyka  pod a.
Podczas przechowywania, uk adania i monta u, ko ce kabla nale y zabezpieczy  przed wilgoci  oraz wp ywami che-
micznymi i atmosferycznymi przez:

szczelne zalutowanie pow oki,
na enie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabla przy uk adaniu nie powinna by  ni sza ni :

a. 4oC - w przypadku kabli o izolacji papierowej o pow oce metalowej,
b. 0oC - w przypadku kabli o izolacji i pow oce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji ni  wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i temperatura uk adane-
go kabla - wg ustale  wytwórcy.
Zabrania si  podgrzewania kabli ogniem.
Wzrost temperatury otoczenia u onego kabla na dowolnie ma ym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez

siednie ród a ciep a, np. ruroci g cieplny, nie powinien przekracza  5oC.
5.4.3. Zginanie kabli
Przy uk adaniu kabli mo na zgina  kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promie  gi cia powinien by
mo liwie du y, nie mniejszy ni :

a. 25-krotna zewn trzna rednica kabla - w przypadku kabli olejowych,
b. 20-krotna zewn trzna rednica kabla - w przypadku kabli jedno owych o izolacji papierowej i o pow oce

owianej, kabli o izolacji polietylenowej i o pow oce polwinitowej oraz kabli wielo owych o izolacji papie-
rowej i o pow oce aluminiowej o liczbie  nie przekraczaj cych 4,

c. 15-krotna zewn trzna rednica kabla - w przypadku kabli wielo owych o izolacji papierowej i o pow oce
owianej oraz w przypadku kabli wielo owych skr canych z kabli jedno owych o liczbie  nie przekra-

czaj cych 4.
5.4.4. Uk adanie kabli bezpo rednio w gruncie
Kable nale y uk ada  na dnie rowu pod kable, je eli grunt jest piaszczysty, w pozosta ych przypadkach kable nale y
uk ada  na warstwie piasku o grubo ci co najmniej 10 cm. Nie nale y uk ada  kabli bezpo rednio na dnie wykopu ka-
miennego lub w gruncie, który móg by uszkodzi  kabel, ani bezpo rednio zasypywa  takim gruntem.
Kable nale y zasypywa  warstw  piasku o grubo ci co najmniej 10 cm, nast pnie warstw  rodzimego gruntu o grubo ci
co najmniej 15 cm, a nast pnie przykry  foli  z tworzywa sztucznego. Odleg  folii od kabla powinna wynosi  co
najmniej 25 cm.
Grunt nale y zag szcza  warstwami co najmniej 20 cm. Wska nik zag szczenia gruntu powinien osi gn  co najmniej
0,85 wg BN-72/8932-01 [14].

boko  u enia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewn trznej powierzchni kabla powinna wyno-
si  nie mniej ni :

70 cm - w przypadku kabli o napi ciu znamionowym do 1 kV, z wyj tkiem kabli u onych w gruncie na u yt-
kach rolnych,
80 cm - w przypadku kabli o napi ciu znamionowym wy szym ni  1 kV, lecz nie przekraczaj cym 15 kV, z wy-

tkiem kabli u onych w gruncie na u ytkach rolnych,
90 cm - w przypadku kabli o napi ciu znamionowym do 15 kV u onych w gruncie na u ytkach rolnych,
100 cm - w przypadku kabli o napi ciu znamionowym wy szym ni  15 kV .

Kable powinny by  u one w rowie lini  falist  z zapasem (od 1 do 3% d ugo ci wykopu) wystarczaj cym do skom-
pensowania mo liwych przesuni  gruntu. Przy mufach zaleca si  pozostawi  zapas kabli po obu stronach mufy, cz-
nie nie mniej ni :

4 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napi ciu znamionowym
od 15 do 40 kV,
3 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napi ciu znamionowym
od 1 do 10 kV,
1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napi ciu znamionowym 1 kV.

5.5. Skrzy owania i zbli enia kabli mi dzy sob
Skrzy owania kabli mi dzy sob  nale y wykonywa  tak, aby kabel wy szego napi cia by  zakopany g biej ni  kabel
ni szego napi cia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna g biej ni  linia telekomunikacyjna.

5.6. Skrzy owania i zbli enia kabli z innymi urz dzeniami podziemnymi
Zaleca si  krzy owa  kable z urz dzeniami podziemnymi pod k tem zbli onym do 90o i w miar  mo liwo ci w najw -
szym miejscu krzy owanego urz dzenia. Ka dy z krzy uj cych si  kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych

ony bezpo rednio w gruncie powinien by  chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzy owania i na d ugo ci po
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50 cm w obie strony od miejsca skrzy owania. Przy skrzy owaniu kabli z ruroci gami podziemnymi zaleca si  uk ada-
nie kabli nad ruroci gami.

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odleg ci kabli u onych w gruncie od innych urz dze  podziemnych
Najmniejsza dopuszczalna odleg   w cm

Rodzaj urz dzenia podziemnego pionowa przy skrzy owa-
niu

pozioma przy zbli eniu

Ruroci gi wodoci gowe, ciekowe, cieplne, gazowe z ga-
zami niepalnymi i ruroci gi z gazami palnymi o ci nieniu do
0,5 at

801) przy rednicy ruro-
ci gu do  250 mm i 1502) 50

Ruroci gi z cieczami palnymi przy rednicy 100
Ruroci gi z gazami palnymi o ci nieniu wy szym ni  0,5 at i
nie przekraczaj cym 4 at

wi kszej  ni   250 mm 100

Ruroci gi z gazami palnymi o ci nieniu wy szym ni  4 at BN-71/8976-31 [17]
Zbiorniki z p ynami palnymi 200 200
Cz ci podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora,
odci ka) - 80

ciany budynków i inne budowle, np. tunele, kana y - 50
Urz dzenia ochrony budowli od wy adowa  atmosferycz-
nych 50 50
1) dopuszcza si  zmniejszenie odleg ci do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej
2) dopuszcza si  zmniejszenie odleg ci do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej.

5.7. Skrzy owania i zbli enia kabli z drogami
Kable powinny si  krzy owa  z drogami pod k tem zbli onym do 90o i w miar  mo liwo ci w jej najw szym miejscu.
Przy u eniu kabla bezpo rednio w gruncie ochrona kabla od urz dze  mechanicznych w miejscach skrzy owania z
drog , powinna odpowiada  postanowieniom zawartym w tablicy 3.
Tablica 3. D ugo ci przepustów kablowych przy skrzy owaniu z drogami i ruroci gami

Rodzaj krzy owanego obiektu ugo  przepustu na skrzy owaniu
Ruroci g rednica ruroci gu z dodaniem po 50 cm  z ka dej strony
Droga o przekroju ulicznym z kraw nikami szeroko  jezdni z kraw nikami z dodaniem po 50 cm z ka dej

strony
Droga o przekroju szlakowym z rowami od-
wadniaj cymi

szeroko  korony drogi i szeroko ci obu rowów do zewn trznej
kraw dzi ich skarpy z dodaniem po 100 cm z ka dej strony

Droga w nasypie szeroko  korony drogi i szeroko  rzutu skarp nasypów z dodaniem
po 100 cm z ka dej strony od dolnej kraw dzi nasypu

W przypadku przekrojów pó ulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym nasypem - d ugo ci przepustów
nale y ustala  odpowiednio wg ww. wzorów.
Najmniejsza odleg  pionowa mi dzy górn  cz ci  os ony kabla a p aszczyzn  jezdni nie powinna by  mniejsza ni
100 cm.
Odleg  mi dzy górn  cz ci  os ony kabla a dnem rowu odwadniaj cego powinna wynosi  co najmniej 50 cm.
Ww. minimalne odleg ci od powierzchni jezdni i dna rowu mog  by  zwi kszone, gdy  dla konkretnego odcinka
drogi powinny wynika  z warunków okre lonych przez zarz d drogowy (uwzgl dniaj cych projektowan  przebudow
konstrukcji nawierzchni lub pog bienie rowu).
Kable nale y uk ada  poza pasem drogowym w odleg ci co najmniej 1 m od jego granicy.
Odleg  kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosi  co najmniej 2 m.
W przypadku niemo no ci prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na terenach zalewowych, zalesionych
lub zaj tych pod sady, dopuszcza si  uk adanie ich w pasie drogowym na skarpach nasypów lub na cz ciach pasa poza
koron  drogi.
Roboty przy uk adaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzy owaniach z drogami i na odcinkach ewentual-
nego wej cia lini  kablow  na teren pasa drogowego przy zbli eniach do drogi - wymagaj  zezwolenia ze strony zarz -
du drogowego i nale y je wykonywa  na warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustaw  o drogach publicz-
nych [25].

5.8. Wykonanie muf i g owic
czenie, odga zianie i zaka czanie kabli nale y wykonywa  przy u yciu muf i g owic kablowych.

Nie nale y stosowa  muf odga nych do kabli o napi ciu znamionowym wy szym ni  1 kV.
Mufy i g owice powinny by  tak umieszczone, aby nie by o utrudnione wykonywanie prac monta owych.
W przypadku wi zek kabli sk adaj cych si  z kabli jedno owych, zaleca si  przesuni cie wzgl dem siebie (wzd
kabla) muf montowanych na poszczególnych kablach.
Metalowe wk adki muf przelotowych powinny by  przylutowane szczelnie do pow ok metalowych kabli.
Miejsca po cze  kabli w mufach powinny by  izolowane oddzielnie, przy czym rozk ad pola elektrycznego w
izolacji tych miejsc powinien by  zbli ony do rozk adu pola w kablu. Na izolacj  miejsc czenia  zaleca si  stoso-



Przebudowa ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwa nej w m. Chró cice, gmina Dobrze  Wielki

EdKom Edward Król ul. Ptasia 6 45-139 Opole
NIP 754-100-39-24,     REGON 530961019  tel. fax 77 4538881,  kom. 501 325976

45

wa  materia y izolacyjne o w asno ciach zbli onych do w asno ci izolacji czonych kabli. Dopuszcza si  niewykony-
wanie oddzielnego izolowania miejsc czenia  kabli o napi ciu znamionowym nie przekraczaj cym 1 kV, je eli
mufy wykonywane s  z ywic samoutwardzalnych.
Izolatory i kad uby g owic oraz wk adki metalowe muf do kabli o izolacji papierowej powinny by  wype nione zalew
izolacyjn  o w ciwo ciach syciwa, którym nasycona jest papierowa izolacja kabla. W przypadku muf i g owic do
kabli o izolacji papierowej na napi cie nie przekraczaj ce 1 kV dopuszcza si  stosowanie zalewy izolacyjnej bitumicz-
nej wg E-16 [20].
Izolatory i kad uby g owic oraz kad uby muf do kabla o izolacji z tworzyw sztucznych powinny by  wype nione zalew
izolacyjn  nie dzia aj  szkodliwie na izolacj  i inne elementy tych kabli. Mufy przelotowe kabli olejowych umiesz-
czone bezpo rednio w gruncie powinny mie  os on  otaczaj  wykonan  z materia ów niepalnych, np. z cegie  wg
BN-64/6791-02 [13], po czonych zapraw  cementowo-wapienn  wg PN-65/B-14503 [10] i wykonan  zgodnie z do-
kumentacj  projektow .

5.9. Wykonanie po cze  pow ok, pancerzy i  kabli
asno ci elektryczne po cze  powinny by  zgodne z norm  PN-74/E-06401 [3]. Przewodno  po czenia metalo-

wych pow ok kabli lub pancerzy powinna by  nie mniejsza ni  przewodno czonych pow ok lub pancerzy. W przy-
padku czenia aluminiowych pow ok kabli dopuszcza si  przewodno  po czenia nie mniejsz  ni  0,7 przewodno ci
pow oki.
Metalowe pow oki kabli oraz pancerze powinny by  po czone metalicznie ze sob  oraz z metalowymi kad ubami muf
przelotowych i g owic. Po czenia pow ok aluminiowych ze sob  i kad ubem mufy nale y wykonywa  wewn trz mufy
przy u yciu przewodów aluminiowych o przekroju nie mniejszym ni  10 mm2.  Po czenia  ze   sob  pow ok,   po-
wrotnych i pancerzy kabli z materia ów innych ni  aluminium nale y wykona  przewodami miedzianymi o przekroju
nie mniejszym ni  6 mm2.
Po czenia powinny by  wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadku muf  z wk adkami metalowymi
przylutowanymi do metalowych pow ok obu czonych odcinków kabli, nie wymaga si  dodatkowego czenia pow ok
przy u yciu oddzielnych przewodów.

5.10. Uk adanie przepustów kablowych
Przepusty kablowe nale y wykonywa  z rur stalowych lub z PCW o rednicy wewn trznej nie mniejszej ni  100 mm
dla kabli do 1 kV i 150 mm dla kabli powy ej 1 kV.
Przepusty kablowe nale y uk ada  w miejscach, gdzie kabel nara ony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym
przepu cie powinien by  u ony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jedno owych tworz cych uk ad wielofazowy
i kabli sygnalizacyjnych.
 G boko  umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni
rury, powinna wynosi  co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) prze-
znaczonej do ruchu ko owego.
Minimalna g boko  umieszczenia przepustu kablowego pod jezdni  drogi mo e by  zwi kszona, gdy  powinna wy-
nika  z warunków okre lonych przez zarz d drogowy dla danego odcinka drogi.
W miejscach skrzy owa  z drogami istniej cymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny by  wykonywane
metod  wiercenia poziomego, przewiduj c przepusty rezerwowe dla umo liwienia u enia kabli dodatkowych lub
wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania dróg.
Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by  uszczelnione nasmo owanymi szmatami, sznurami lub paku ami,
uniemo liwiaj cymi przedostawanie si  do ich wn trza wody i przed ich zamuleniem.

5.11. Ochrona przeciwpora eniowa
Metalowe g owice kabli powinny by  po czone z uziemieniami w sposób widoczny. Pow oki aluminiowe kabli mog
by  bezpo rednio po czone w rozdzielni z szyn  zerow  lub uziemiaj .
Pancerze i pow oki metalowe kabli oraz metalowe kad uby muf powinny stanowi  nieprzerwany ci g przewodz cy linii
kablowej.

5.12. Oznaczenie linii kablowych
Kable u one w gruncie powinny by  zaopatrzone na ca ej d ugo ci w trwa e oznaczniki (np. opaski kablowe typu OK.
[18]) rozmieszczone w odst pach nie wi kszych ni  10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzy owaniach.
Kable u one w powietrzu powinny by  zaopatrzone w trwa e oznaczniki przy g owicach oraz w takich miejscach i w
takich odst pach, aby rozró nienie kabla nie nastr cza o trudno ci.
Na oznacznikach powinny znajdowa  si  trwa e napisy zawieraj ce:

symbol i numer ewidencyjny linii,
oznaczenie kabla,
znak u ytkownika kabla,
znak fazy (przy kablach jedno owych),
rok u enia kabla.

Trasa kabli u onych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych sta ych punktów terenu,
powinna by  oznaczona trwa ymi oznacznikami trasy, np. s upkami betonowymi typu SD [19] wkopanymi w grunt,
w sposób nie utrudniaj cy komunikacji. Na oznacznikach trasy nale y umie ci  trwa y napis w postaci ogólnego sym-
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bolu kabla „K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by  umieszczone w odst pach oko o 100 m, ponadto nale y
je umieszcza  w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzy owa  lub zbli .
Oznaczniki trasy kabli uk adanych w gruncie na u ytkach rolnych nale y umieszcza  tak, aby nie utrudnia y prac rol-
nych i stosowa  takie oznaczniki, które umo liwi atwe i jednoznaczne okre lenie przebiegu trasy kabla.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Celem kontroli jest stwierdzenie osi gni cia za onej jako ci wykonywanych robót przy przebudowie linii kablowej..
Wykonawca ma obowi zek wykonania pe nego zakresu bada  na budowie w celu wskazania Inspektorowi nadzoru
zgodno ci dostarczonych materia ów i realizowanych robót z dokumentacj  projektow , SST i PZJ.
Materia y posiadaj ce atest producenta stwierdzaj cy ich pe  zgodno  z warunkami podanymi w specyfikacjach,
mog  by  przez Inspektora nadzoru dopuszczone do u ycia bez bada .
Przed przyst pieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi  Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi mie wyniki bada  do akceptacji Inspektora nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zako czeniu ka dej roboty zanikaj cej, któr  mo e kontynuo-
wa  dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu
Zak adu Energetycznego - za onej jako ci.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót, Wykonawca powinien uzyska  od producentów za wiadczenia o jako ci lub atesty
stosowanych materia ów.
Na danie Inspektora nadzoru, nale y dokona  testowania sprz tu posiadaj cego mo liwo  nastawienia mechani-
zmów regulacyjnych.
W wyniku bada  testuj cych nale y przedstawi  Inspektorowi nadzoru wiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Rowy pod kable
Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegaj  wymiary poprzeczne rowu i zgodno  ich tras z dokumentacj
geodezyjn .
Odchy ka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza  0,5 m.

6.3.2. Kable i osprz t kablowy
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno ci z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, wed ug
których zosta y wykonane, na podstawie atestów, protokó ów odbioru albo innych dokumentów.

6.3.3. Uk adanie kabli
W czasie wykonywania i po zako czeniu robót kablowych nale y przeprowadzi  nast puj ce pomiary:

boko ci zakopania kabla,
grubo ci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
odleg ci folii ochronnej od kabla,
stopnia zag szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Pomiary nale y wykonywa  co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mog  by  uznane za dobre, je eli
odbiegaj  od za onych w dokumentacji nie wi cej ni  o 10%.
6.3.4. Sprawdzenie ci ci 
Sprawdzenie ci ci  roboczych i powrotnych oraz zgodno ci faz nale y wykona  przy u yciu przyrz dów o na-
pi ciu nie przekraczaj cym 24 V. Wynik sprawdzenia nale y uzna  za dodatni, je eli poszczególne y nie maj
przerw oraz je li poszczególne fazy na obu ko cach linii s  oznaczone identycznie.
6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar nale y wykona  za pomoc  megaomomierza o napi ciu nie mniejszym ni  2,5 kV, dokonuj c odczytu po czasie
niezb dnym do ustalenia si  mierzonej warto ci. Wynik nale y uzna  za dodatni, je eli rezystancja izolacji wynosi co
najmniej:

20 M /km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napi ciu zna-
mionowym do 1 kV,
50 M /km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napi ciu zna-
mionowym wy szym ni  1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych,
0,75 dopuszczalnej warto ci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300 [6].

6.3.6. Próba napi ciowa izolacji
Próbie napi ciowej izolacji podlegaj  wszystkie linie kablowe. Dopuszcza si  niewykonywanie próby napi ciowej
izolacji linii wykonanych kablami o napi ciu znamionowym do 1 kV. Prób  napi ciow  nale y wykona  pr dem sta-
ym lub wyprostowanym.

W przypadku linii kablowej o napi ciu znamionowym wy szym ni  1 kV, pr d up ywu nale y mierzy  oddzielnie dla
ka dej y.
Wynik próby napi ciowej izolacji nale y uzna  za dodatni, je eli:
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izolacja ka dej y wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia cz ciowego,
napi cie probiercze o warto ci równej 0,75 napi cia probierczego kabla wg PN-76/E-90250 [4] i PN-76/E-90300
[6],
warto  pr du up ywu dla poszczególnych  nie przekroczy 300 A/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min.
badania; w liniach o d ugo ci nie przekraczaj cej 300 m dopuszcza si  warto  pr du up ywu 100 A.

6.4. Badania po wykonaniu robót
W przypadku zadawalaj cych wyników pomiarów i bada  wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na wnio-
sek Wykonawcy, Inspektor nadzoru mo e wyrazi  zgod  na niewykonywanie bada  po wykonaniu robót.

7. OBMIAR ROBÓT
Wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Obmiaru robót dokona  nale y w oparciu o dokumentacj  projektow  i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynik e w
czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Jednostk  obmiarow  dla linii kablowej jest metr.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wymagania dotycz ce odbioru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowi zany jest dostarczy  Zamawiaj cemu nast pu-

ce dokumenty:
projektow  dokumentacj  powykonawcz ,
geodezyjn  dokumentacj  powykonawcz ,
protokó y z dokonanych pomiarów,
protokó y odbioru robót zanikaj cych,
ewentualn  ocen  robót wydan  przez zak ad energetyczny.

9. PODSTAWA P ATNO CI
Wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

atno  za metr nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i ocen  jako ci u ytych materia ów i wykonanych robót na
podstawie wyników pomiarów i bada  kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materia ów,
od czenie i demonta  koliduj cego odcinka linii kablowej,
pod czenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacj  projektow ,
wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okre lenia.
2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
3. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprz t do kabli o napi ciu znamionowym do 60 kV.

Ogólne wymagania i badania.
4. PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji i pow oce metalowej na napi cie znamionowe nie

przekraczaj ce 23/40 kV.
5. PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i pow oce metalowej. Kable o pow oce

owianej na napi cie znamionowe nie przekraczaj ce 23/40 kV.
6. PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na

napi cie znamionowe nie przekraczaj ce 18/30 kV. Ogólne wymagania i badania.
7. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i pow oce polwinitowej

na napi cie znamionowe 0,6/1 kV.
8. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i pow oce polwinitowej na

napi cie znamionowe 0,6/1 kV.
9. PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napi cie znamionowe powy ej

3,6/6 kV.
10. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
11. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
12. PN-b0/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego zastosowania.
13. BN-64/6791-02 Ceg a budowlana pe na.
14. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
15. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
16. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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17. BN-71/8976-31 Odleg ci poziome gazoci gów wysokiego ci nienia od obiektów terenowych.
18. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i  (analogia).
19. BN-74/3233-17 upki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
20. E-16 Zalewy kablowe.

10.2. Inne dokumenty
21. Przepisy budowy urz dze  elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
22. Rozporz dzenie Ministra Budownictwa i Przemys u Materia ów Budowlanych w sprawie bezpiecze stwa i higie-

ny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta owych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.
23. Rozporz dzenie Ministra Przemys u z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny od-

powiada  urz dzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpora eniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia
26.11.1990 r.

24. Zarz dzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodów i kabli
elektroenergetycznych do obci  pr dem elektrycznym.

25. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.
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D - 01.03.04 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZY PRZEBUDOWIE
I BUDOWIE DRÓG

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowie dróg.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach

1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty omówione w SST maj  zastosowanie do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie
i przebudowie dróg w ramach przebudowy ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwa nej w m. Chró cice, gmina Dobrze
Wielki.

1.4. Okre lenia podstawowe
Kanalizacja kablowa - zespó  ci gów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli
telekomunikacyjnych.
Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii magistralnych, mi dzycen-
tralowych, mi dzymiastowych okr gowych i po rednich.
Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii rozdzielczych.
Blok kanalizacji kablowej - blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany do zestawienia ci gów kanali-
zacji kablowej.
Ci g kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury u one w wykopie jeden za drugim i po czone pojedynczo lub
w zestawach pozwalaj cych uzyska  potrzebn  liczb  otworów kanalizacji.
Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane mi dzy ci gi kanalizacji kablowej w celu umo liwienia
wci gania, monta u i konserwacji kabli.
Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana mi dzy ci gi kanalizacji magistralnej.
Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana mi dzy ci gi kanalizacji rozdzielczej.
Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szafk  lub rozdzielnic  kablow .
Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pud o wraz z konstrukcj  wsporcz  do monta u g owic ka-
blowych.
Kablowa sie  miejscowa - sie czy telefonicznych z urz dzeniami liniowymi, cz ca centrale telefoniczne mi dzy
sob  oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.
Sie  mi dzycentralowa - cz  linii miejscowej obejmuj ca linie cz ce centrale telefoniczne w jednym mie cie.
Sie  abonencka - cz  sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatów telefonicznych.
Sie  magistralna - cz  linii abonenckiej obejmuj ca linie od szafek kablowych do g owic, puszek i skrzynek kablo-
wych.
Sie  rozdzielcza - cz  linii abonenckiej obejmuj ca linie od szafek kablowych do g owic, puszek i skrzynek kablo-
wych.

cze - zestaw przewodów i urz dze  mi dzy centralami, central  a aparatem abonenckim.
Tor abonencki - para  kablowych lub napowietrznych mi dzy central  a aparatem telefonicznym.
Tor mi dzycentralowy - dwie lub trzy y w linii pomi dzy centralami w jednym mie cie.
Telekomunikacyjna linia kablowa dalekosi na - linia wybudowana z kabli typu dalekosi nego.
Telekomunikacyjna linia kablowa mi dzymiastowa - linia cz ca co najmniej dwie centrale mi dzymiastowe.
Telekomunikacyjna linia kablowa wewn trzstrefowa - linia cz ca central  okr gow  z central  mi dzymiastow .
Odcinek wzmacniakowy - odcinek linii kablowej mi dzy dwoma s siednimi stacjami wzmacniakowymi.

ugo  trasowa linii kablowej lub jej odcinka - d ugo  przebiegu trasy linii bez uwzgl dnienia falowania i zapasów
kabla.

ugo  elektryczna - rzeczywista d ugo  zmontowanego kabla z uwzgl dnieniem falowania i zapasów kabla.
Falowanie kabla - sposób uk adania kabla, przy którym d ugo  kabla uk adanego jest wi ksza od d ugo ci trasy, na
której uk ada si  kabel.
Zespó  pupinizacyjny - cewka lub odpowiednio po czony zespó  cewek pupinizacyjnych w obudowie.
Pupinizacja - wmontowanie w kabel dalekosi ny cewek, których zadaniem jest zrównanie reaktancji pojemno ciowej
z reaktancj  indukcyjn  kabla.
Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D –
00..00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wymagania dotycz ce robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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2. MATERIA Y

2.1. Wymagania
Wymagania dotycz ce materia ów podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Materia y do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane s  przez Wykonawc  u wytwórców. Ka dy
materia  musi mie  atest wytwórcy stwierdzaj cy zgodno  jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Materia y budowlane
2.2.1. Cement
Do wykonania studni kablowych zaleca si  stosowanie cementu portlandzkiego, spe niaj cego wymagania normy PN-
88/B-30000 [43].
Cement powinien by  dostarczony w opakowaniach spe niaj cych wymagania BN-88/6731-08 [50] i sk adowany
w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
2.2.2. Piasek
Piasek do budowy studni kablowych i do uk adania kabli w ziemi powinien odpowiada  wymaganiom BN-87/6774-04
[1].
2.2.3. Woda
Woda do betonu powinna by  „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [2]. Barwa wody powinna odpo-
wiada  barwie wody wodoci gowej. Woda nie powinna wydziela  zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera  zawie-
siny, np. grudek.

2.3. Elementy prefabrykowane
2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe
Prefabrykowane studnie kablowe powinny by  wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z norm  PN-88/B-06250 [3].
Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mog  by  sk adowane na polu sk adowym nie zabezpieczonym przed
wp ywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by  ustawione warstwami na wyrównanym pod u, przy czym
poszczególne odmiany nale y uk ada  w oddzielnych stosach.
2.3.2. Bloki betonowe p askie
Bloki betonowe p askie powinny by  zgodne z BN-74/3233-15 [5].
Sk adowanie powinno by  identyczne jak elementów studni kablowych.

2.4. Materia y gotowe
2.4.1. Rury z polichlorku winylu (PCW)
Stosowane do budowy ci gów kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powinny odpowiada  normie PN-80/C-89203
[6].
Rury nale y przechowywa  na utwardzonym placu, w nienas onecznionych  miejscach zabezpieczonych przed dzia a-
niem si  mechanicznych.
2.4.2. Elementy studni kablowych
Do budowy studni kablowych nale y stosowa  nast puj ce ich cz ci:

wietrznik do pokryw odpowiadaj cy BN-73/3233-02 [44],
ramy i pokrywy odpowiadaj ce BN-73/3233-03 [45],
wsporniki kablowe odpowiadaj ce BN-69/9378-30 [46].

Powy sze elementy powinny by  sk adowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.
2.4.3. Szafki kablowe
Budowane w ci gach kanalizacji teletechnicznej szafki kablowe powinny by  zgodne z norm  BN-86/3223-16 [47].
Szafki kablowe metalowe i z tworzyw sztucznych nale y przechowywa  w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
2.4.4. Skrzynki kablowe
Skrzynki kablowe instalowane na s upach kablowych powinny by  zgodne z norm  BN-80/3231-25 [14] i BN-80/3231-
28 [15].
Skrzynki kablowe powinny by  przechowywane w suchych pomieszczeniach i nie nara one na uszkodzenia mecha-
niczne.
2.4.5. Zespo y i skrzynie pupinizacyjne
Zespo y i skrzynie pupinizacyjne powinny odpowiada  normie BN-79/3223-02 [48].
Skrzynie zespo ów pupinizacyjnych powinny by  przechowywane w pozycji normalnej pracy, zabezpieczone przed
bezpo rednim dzia aniem promieni s onecznych.
Zespo y pupinizacyjne luzem powinny by  przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w pozycji pionowej, w tempe-
raturze od 0oC do 30 oC i wilgotno ci nie wi kszej ni  80%.
2.4.6. Kable
Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemno ci i rednice  ustala si  w uzgodnieniu z urz dem telekomunikacyj-
nym odpowiednim dla danego terenu.
Zastosowane kable powinny odpowiada  wymogom odpowiednich norm wg wykazu w punkcie 10.1 SST.
Kable telekomunikacyjne dostarczane s  na b bnach drewnianych, których wielko ci okre lone s  w normie PN-76/D-
79353 [7] i zale  od rednicy kabla i jego pow oki.
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Ka dy b ben jest nacechowany numerem wielko ci i numerem ewidencyjnym oraz nast puj cymi znakami i napisami:
nazw  i znakiem fabrycznym producenta,
strza  wskazuj  kierunek obrotów b bna przy toczeniu.

Do jednej z tarcz b bna przymocowana jest tabliczka, na której podany jest typ kabla, jego d ugo  i ci ar oraz produ-
cent.
Stosuje si  nast puj ce typy kabli:
1. Kable kana owe - w liniach kablowych kana owych powinny by  stosowane telekomunikacyjne kable miejscowe o

izolacji papierowej i pow oce o owianej (TKM), wg PN-85/T-90310 [10] i PN-85/T-90311 [11] oraz telekomuni-
kacyjne kable miejscowe o izolacji papierowo-powietrznej i pow oce polietylenowej z zapor  przeciwwilgociow
(XTKMwX) wg PN-83/T-90331 [12]. W uzgodnieniu z odpowiednim urz dem telekomunikacyjnym mo na sto-
sowa  telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji polietylenowej (XTKMX) wg PN-83/T-90330 [13].

2. Kable ziemne - w liniach kablowych ziemnych powinny by  stosowane telekomunikacyjne kable miejscowe
o izolacji papierowej i pow oce o owianej opancerzone wg PN-85/T-90311 [11].
W uzgodnieniu z urz dem telekomunikacyjnym mo na stosowa  telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji po-
lietylenowej wg PN-83/T-90330 [13] oraz o izolacji i pow oce polietylenowej z zapor  przeciwwilgociow , nieo-
pancerzone i opancerzone z os on  polietylenow  lub polwinitow , wg PN-83/T-90331 [12].

3. Kable nadziemne - w odcinkach nadziemnych kablowych powinny by  stosowane telekomunikacyjne kable miej-
scowe o izolacji papierowej i pow oce o owianej (TKM), wg PN-85/T-90311 [11] oraz o izolacji i pow oce z two-
rzyw termoplastycznych wg PN-83/T-90330 [13]. Ilo  czwórek w tych kablach nie mo e przekroczy  30.

4. Kable dalekosi ne - do budowy telekomunikacyjnych linii kablowych dalekosi nych nale y stosowa  nast puj -
ce kable:
a. dalekosi ne symetryczne z wi zkami parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej i o pow oce aluminiowej,

nieopancerzonej i opancerzonej z os onami ochronnymi wg PN-84/T-90340 [24], PN-84/T-90341 [25], PN-
84/T-90342 [26],

b. dalekosi ne symetryczne z wi zkami czwórkowymi, o izolacji polietylenowej i o pow oce o owianej, z os o-
nami ochronnymi wg PN-84/T-90345 [27], PN-84/T-90346 [51], PN-84/T-90347 [28],

c. dalekosi ne symetryczne z wi zkami czwórkowymi, o izolacji papierowo-powietrznej i polistyrenowo-
powietrznej, o pow oce metalowej, z os onami ochronnymi wg PN-87/T-90350 [52], PN-87/T-90351 [29], PN-
87/T-90352 [30],

d. miejscowe z ami o izolacji papierowej i pow oce o owianej, nieopancerzone i opancerzone z os onami
ochronnymi wg PN-85/T-90310 [10], PN-85/T-90311 [11],

e. miejscowe z ami o izolacji i pow oce polietylenowej lub stalowej, nieopancerzone i opancerzone z os onami
ochronnymi wg PN-83/T-90330 [13], PN-83/T-90331 [12], PN-83/T-90332 [31], a tak e ekranowane o pow oce
stalowej wg WT-84/K-187 [32],

f. dalekosi ne wspó osiowe z parami typu 1.2/4.4 i 2.6/15 o pow okach o owianych i aluminiowych, nieopance-
rzone i opancerzone wg WT-86/K-91.02 [33] i WT-86/K-245.02 [34],

g. dalekosi ne rozdzielcze z wi zkami czwórkowymi i parowymi o izolacji polietylenowej piankowej i o pow o-
ce o owianej, odpowiednio wg WT-80/K-132 [35] i WT-80/K-133 [36],

h. dalekosi ne z wi zkami czwórkowymi o izolacji piankowej, ekranowe, o pow oce stalowej, z os on  poliety-
lenow  wg WT-84/K-186 [37].

Ustalenie typu kabla, ilo ci , rodzaju izolacji i os ony ze wzgl du na przebudow , a nie budow  linii kablowej nale y
do odpowiedniego Zak adu Radiokomunikacji i Teletransmisji.

3. SPRZ T

3.1. Wymagania
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
jako  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te  przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, za adunku i wy adunku materia ów, sprz tu itp.
Sprz t u ywany przez Wykonawc  powinien uzyska  akceptacj  Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno  sprz tu powinna gwarantowa  wykonanie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprz t do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych
Wykonawca przyst puj cy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykaza  si
mo liwo ci  korzystania z nast puj cych maszyn i sprz tu, w zale no ci od zakresu robót gwarantuj cych w ciw
jako  robót:

ubijak spalinowy,
urawik hydrauliczny,

spr arka powietrzna spalinowa, przewo na,
wci garka mechaniczna kabli,
wci garka r czna kabli,
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miernik sprz  pojemno ciowych,
spr arka powietrzna, spalinowa, przewo na,
megomierz,
mostek kablowy,
generator poziomu do 20 kHz,
miernik poziomu do 20 kHz,
przes uchomierz,
koparka jednonaczyniowa ko owa,
urz dzenie do przebi  poziomych,
ci gnik balastowy,
koparka na podwoziu g siennicowym,
uraw samochodowy 6 t,

ci gnik siod owy z naczep ,
ugouk adacz kabli na ci gniku g siennicowym,

ci gnik g siennicowy,
miernik pojemno ci skutecznej,
zespó  pr dnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,
próbnik wytrzyma ci izolacji,
wzmacniacz heterodynowy,
miernik oporno ci pozornej,
poziomoskop,
równowa nik nastawny,
transformator symetryczny,
wzmacniacz mocy,
oscyloskopowy miernik sprz .

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania
Wykonawca jest obowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na ja-
ko  wykonywanych robót.
Liczba rodków transportu powinna gwarantowa  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materia ów i elementów
Wykonawca przyst puj cy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania z nast puj cych rodków transportu, w zale no ci od zakresu robót:

samochód skrzyniowy,
samochód samowy adowczy,
samochód dostawczy,
przyczepa d ycowa,
przyczepa do przewozu kabli,
przyczepa niskopodwoziowa.

Na rodkach transportu przewo one materia y i elementy powinny by  zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uk adane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórc  dla poszczególnych elementów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót
Przy przebudowie i budowie dróg wyst puj ce kablowe linie telekomunikacyjne, które nie spe niaj  wymaga  norm
BN-73/8984-05 [8], BN-76/8984-17 [17], BN-88/8984-17/03 [38] i BN-89/8984-18 [42] podlegaj  przebudowie.
Technologia przebudowy uzale niona jest od warunków technicznych wydawanych przez u ytkownika linii, który
w sposób ogólny okre la sposób przebudowy.
Je eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne nale y przebu-
dowa  zachowuj c nast puj  kolejno  robót:

wybudowa  nowy niekoliduj cy odcinek linii maj cy identyczne parametry techniczne jak linia istniej ca,
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wykona  po czenie nowego odcinka linii z istniej cym poza obszarem kolizji z drog , przy zachowaniu ci o-
ci pracy poszczególnych obwodów linii,

zdemontowa  kolizyjny odcinek linii.
Roboty nale y wykona  zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpiecze stwa i higieny pracy [53].
Demonta  kolizyjnych odcinków kablowych linii telekomunikacyjnych nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  pro-
jektow  i SST oraz zaleceniami u ytkownika tych urz dze .
Wykonawca ma obowi zek wykonania demonta u linii w taki sposób, aby demontowane elementy nie zosta y znisz-
czone i znajdowa y si  w stanie poprzedzaj cym demonta .
W przypadku niemo no ci zdemontowania elementów bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi  o tym
Inspektora nadzoru i uzyska  od niego zgod  na ich uszkodzenie lub zniszczenie.
W szczególnych przypadkach Wykonawca mo e pozostawi  elementy linii bez demonta u, o ile uzyska na to zgod
Inspektora nadzoru.
Wykopy powsta e po demonta u elementów linii powinny by  zasypane zag szczonym  gruntem i wyrównane do po-
ziomu terenu. Wska nik zag szczenia powinien by  równy 0,85.
Wykonawca przeka e nieodp atnie u ytkownikowi zdemontowane materia y.
5.1.1. Kanalizacja teletechniczna
5.1.1.1. Lokalizacja kanalizacji
Wzd  dróg kanalizacja kablowa powinna by  u ona równolegle do osi drogi poza pasem drogowym lub za zgod
zarz du drogowego w pasie drogowym, zgodnie z ustaw  nr 60 Rady Ministrów [54].
5.1.1.2. Usytuowanie studni kablowych
Studnie kablowe powinny by  usytuowane w nast puj cych miejscach kanalizacji:

a. na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe,
b. na za omach trasy - studnie naro ne,
c. na odga zieniach kanalizacji - studnie odga ne,
d. przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,
e. na zako czeniach kanalizacji - studnie ko cowe.

5.1.1.3. D ugo  przelotów mi dzy studniami
ugo  przelotów mi dzy s siednimi studniami nie powinna przekracza :
a. 120 m mi dzy studniami magistralnymi dla kanalizacji z rur stalowych lub bloków betonowych,
b. 150 m mi dzy studniami magistralnymi dla kanalizacji z rur PCW,
c. 100 m mi dzy studniami rozdzielczymi SK2 dla kanalizacji z rur stalowych lub bloków betonowych,
d. 120 m mi dzy studniami rozdzielczymi SK2 dla kanalizacji z rur PCW,
e. 50 m mi dzy studniami rozdzielczymi SK2 i SK1 dla kanalizacji z rur stalowych i bloków betonowych,
f. 70 m mi dzy studniami rozdzielczymi SK2 i SK1 dla kanalizacji z rur PCW.

5.1.1.4. G boko  u enia kanalizacji
boko  u enia kanalizacji powinna by  taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do

górnej powierzchni kanalizacji wynosi o:
a. 0,7 m dla kanalizacji magistralnej,
b. 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,
c. 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej.

Przy przej ciach pod jezdni  g boko  u enia kanalizacji powinna by  taka, aby odleg  od nawierzchni nie by a
mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych trudno ciami technicznymi dopuszcza si  zmniejszenie g boko-
ci u enia kanalizacji do 0,4 m je li jest zbudowana z rur PCW i 0,2 m je li jest zbudowana z bloków betonowych.

5.1.1.5. Prostoliniowo  przebiegu
Kanalizacja powinna, na odcinkach mi dzy s siednimi studniami, przebiega  po linii prostej.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji z bloków betonowych od linii prostej wynosz :

a. 3 cm przy przelocie mi dzy studniami do 30 m,
b. 5 cm przy przelocie mi dzy studniami od 30 do 50 m,
c. 7 cm przy przelotach mi dzy studniami od 50 do 75 m,
d. 10 cm przy przelotach mi dzy studniami od 75 do 100 m,
e. 12 cm przy przelotach mi dzy studniami od 100 do 120 m.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycz  miejsc, w których konieczne jest omini cie przeszkód
terenowych.
W celu omini cia przeszkód ci gi kanalizacji z rur PCW mog  by  wygi te tak, aby promie  wygi cia nie by  mniejszy
od 6 m.
5.1.1.6. Spadek kanalizacji
Kanalizacja powinna by  uk adana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komór kablowych spadek mo na
zwi kszy  do 2%, a do budynków do 5%.
5.1.1.7. Ci gi kanalizacji
5.1.1.7.1. Wymagania ogólne
Ilo  otworów kanalizacji powinna by  ustalona w uzgodnieniu z urz dem telekomunikacyjnym odpowiednim dla da-
nego terenu.
5.1.1.7.2. Zestawy z bloków betonowych
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Do zestawów kanalizacji z bloków betonowych nale y stosowa  bloki betonowe wg BN-74/3233-15 [5].
5.1.1.7.3. Zestawy z rur PCW
Do zestawów kanalizacji z rur PCW nale y stosowa  rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu o rednicy 120
mm (110 mm) i grubo ciach cianek nie mniejszych od 2 mm wg BN-80/C-89203 [6].
5.1.8. Roboty ziemne
5.1.8.1. Trasa kanalizacji
Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by  zgodna z podan  w dokumentacji projektowej.
5.1.8.2. G boko  wykopów

boko ci wykopów podane s  w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [8]. W przypadkach przewidywanej rozbudowy
kanalizacji wykopy powinny by  odpowiednio g bsze.
5.1.8.3. Szeroko  wykopów
Szeroko ci wykopów podane s  w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [8].
5.1.8.4. Przygotowanie wykopów
Wykopy powinny by  tak przygotowane, aby spe nia y wymagania podane w punkcie 5.9 normy BN-73/8984-05 [8].

ciany wykopów powinny by  pochy e.
5.1.8.5. Wyrównanie i wzmocnienie dna wykopu
Przed u eniem kanalizacji dno wykopu powinno by  wyrównane i ukszta towane ze spadkiem zgodnie z wymaga-
niami pkt 3.6 normy BN-73/8984-05 [8]. W gruntach ma o spoistych na dno wykopu nale y u aw  z betonu kl.
B20 o grubo ci co najmniej 10 cm.
5.1.9. Uk adanie ci gów kanalizacji
5.1.9.1. Uk adanie bloków betonowych
Uk adane bloki betonowe powinny by  oczyszczone. Na odcinku od studni do studni bloki powinny by  uk adane bez
za ama  i wybocze  w pionie i poziomie. Miejsce styków bloków, po po czeniu ich ko kami stalowymi z pr ta o red-
nicy 8 mm, powinny by  polane wod  i pokryte zapraw  z betonu kl.  B20 szeroko ci oko o 10 cm i grubo ci co naj-
mniej 2 cm.
Po zestawieniu dwóch kolejnych bloków powinna by  sprawdzona wspó osiowo  obu bloków za pomoc  sprawdzianu
wg BN-76/3238-13 [9].
5.1.9.2. Uk adanie rur PCW
Z pojedynczych rur PCW nale y tworzy  zestawy kanalizacji wg ustalonych z urz dem telekomunikacyjnym ilo ci
otworów w warstwach.
Odleg ci pomi dzy poszczególnymi rurami w warstwie nie powinny by  mniejsze od 2 cm, a mi dzy warstwami od 3
cm. Na przygotowane dno wykopu nale y u  jedn  lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku uk adania na-
st pnych warstw, u on  warstw  rur nale y zasypa  piaskiem lub przesianym gruntem, wyrówna  i ubija  ubijakiem
mechanicznym.
5.1.10. Zasypywanie kanalizacji
5.1.10.1. Zasypywanie kanalizacji z bloków betonowych
Zasypywanie ci gów kanalizacji z bloków betonowych nale y rozpoczyna  od zasypania przestrzeni mi dzy ciankami
wykopu i bocznymi ciankami bloków piaskiem lub rozkruszonym gruntem.
Nast pne bloki powinny by  zasypane rozdrobnionym gruntem w warstwie o grubo ci oko o 10 cm bez ubijania, a z
kolei warstwami rodzimego gruntu o grubo ci po oko o 20 cm ubijaj c ka  warstw  ubijakami mechanicznymi.
5.1.10.2. Zasypywanie kanalizacji z rur PCW
Ostatni , górn  warstw  kanalizacji z rur PCW nale y przysypa  piaskiem lub przesianym gruntem do grubo ci przy-
krycia nie mniejszej od 5 cm, a nast pnie warstw  piasku lub przesianego gruntu grubo ci oko o 20 cm. Nast pnie nale-
y zasypa  wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubija  ubijakami mechanicznymi.

5.1.11. Kanalizacja kablowa na mostach i wiaduktach
Ci gi kanalizacji w konstrukcji elbetowej mostów i wiaduktów powinny by  budowane z bloków betonowych, rur
PCW lub rur stalowych.
5.1.12. Skrzy owania i zbli enia kanalizacji
5.1.12.1. Trasa kanalizacji
Na skrzy owaniach z jezdniami trasa kanalizacji powinna by   zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 5.1.8.1
niniejszej SST i zlokalizowana pod k tem 90o do osi jezdni z dopuszczaln  odchy  15o. Pod projektowanymi drogami
kanalizacj  teletechniczn  nale y uk ada  w wykopach przed robotami drogowymi, a pod jezdniami istniej cymi meto-

 poziomego wiercenia sprz tem dost pnym Wykonawcy i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
5.1.12.2. Skrzy owania i zbli enia z urz dzeniami podziemnymi
Przy skrzy owaniach z innymi urz dzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowa  si  w zasadzie nad
tymi urz dzeniami. Inne rozwi zania dopuszcza si  tylko w wyj tkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji gór
by oby mniejsze od wymaganego wg pkt 5.1.4 niniejszej ST.
Najwa niejsze dopuszczalne odleg ci w rzucie pionowym lub poziomym mi dzy kraw dziami ci gów kanalizacji
a innymi urz dzeniami podziemnymi nie powinny by  mniejsze od podanych w tablicy 5 normy BN-73/8984-05 [8].

5.2. Studnie kablowe
5.2.1. Stosowane typy studni kablowych
Na ci gach kanalizacji kablowej nale y stosowa  studnie kablowe wg klasyfikacji i wymiarów zgodnych z wymaga-
niami normy BN-85/8984-01 [4].
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Studnie kablowe nale y stosowa  wg zasad:
a. SK1   - kanalizacja 1-otworowa rozdzielcza,
b. SK2   - kanalizacja 2-otworowa rozdzielcza,
c. SK6   - kanalizacja od 2 do 6 otworów magistralna,
d. SK12 - kanalizacja od 6 do 12 otworów magistralna,
e. SK24 - kanalizacja od 12 do 24 otworów magistralna,
f. SKS   - przed szafkami kablowymi.

5.2.1.1. Wykonywanie studni bezpo rednio na budowie
Studnie bezpo rednio na budowie powinny by  wykonywane zgodnie z norm  BN-73/8984-05 [8] i typow  dokumen-
tacj  na nie.
5.2.1.2. Wykonywanie studni z prefabrykatów
Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatów powinno by  zgodne z wymaganiami zawartymi w typowej doku-
mentacji na te studnie (katalog).

5.3. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe
5.3.1. Stosowane typy kabli
Typy stosowanych kabli podaje si  w punkcie 2.4.6 OST.
5.3.2. Pupinizacja kabli
Je li przebudowywane telekomunikacyjne linie miejscowe s  pupinizowane, w przebudowie nale y zachowa  parame-
try elektryczne pupinizowanych czwórek.
5.3.3. Uk adanie kabli w kanalizacji
Uk adanie kabli w kanalizacji powinno by  wykonywane z zachowaniem nast puj cych postanowie :

a. w pierwszej kolejno ci nale y zajmowa  otwory w dolnej warstwie ci gu kanalizacji, a do jednego otworu nie
wolno wci ga  wi cej ni :

1 kabel, je eli rednica zewn trzna jest wi ksza od 50 mm,
2 kable, je eli suma ich rednic nie przekracza 75% rednicy otworu,
3 i wi cej kabli, je eli suma ich rednic nie przekracza wielko ci rednicy otworu kanalizacji,

b. w studniach kablowych kable powinny by  u one na wspornikach kablowych, kable nie powinny si  krzy-
owa  mi dzy sob , promie  wygi cia kabla TKM nie powinien by  mniejszy od 10-krotnej jego rednicy,

a kabla XTKM od 12-krotnej jego rednicy.
5.3.4. Uk adanie kabli w ziemi
Kable ziemne sieci miejscowej powinny by  u one równolegle do osi drogi i równolegle do ci gów innych urz dze
podziemnych.
Kabel ziemny powinien by  u ony w wykopie lini  falist , przy czym zwi kszenie d ugo ci na falowanie powinno
wynosi  co najmniej 2‰, a na terenach zapadlinowych co najmniej 2% d ugo ci trasowej.

boko  u enia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odzie y nie powinna by  mniejsza od 0,8 m. W miejscach
skrzy owania kabla z innymi urz dzeniami podziemnymi dopuszcza si  zmniejszenie tej odleg ci do 0,5 m.
Przy z czach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny by  mniejsze od 0,25 m, a przy skrzyni pupinizacyjnej od
0,5 m z ka dej strony z cza lub skrzyni.
5.3.5. Zawieszanie kabli
Kable linii nadziemnych nale y zawiesza  na linkach no nych lub drutach, zako czonych napr nikami rubowymi wg
BN-70/3233-05 [49].
Odleg  mi dzy s siednimi haczykami zawieszonymi na lince no nej lub drucie, powinna wynosi :

0,25 m - dla kabli o rednicy do 18 mm,
0,3   m - dla kabli o rednicy powy ej 18 mm.

Wysoko  zawieszenia kabla od dróg nie powinna by  mniejsza od 3,5 m w odniesieniu do najni ej po onego punktu
kabla od powierzchni terenu.
5.3.6. Wprowadzenie kabli na s upy kablowe
Odcinek kabla wprowadzony do skrzynki kablowej na s upie linii napowietrznej powinien by  zabezpieczony os on
ochronn  lub rur  z PCW do wysoko ci 3 m w gór  i 0,5 m w dó  od powierzchni ziemi. Przy s upie powinien by

ony zapas kabla.
Wprowadzone na s up kable nale y zako czy  g owicami mocowanymi w skrzynkach kablowych 10 x 2 wg BN-
80/3231-25 [14] i 30 x 2 wg BN-85/3231-28 [15].
5.3.7. Monta  kabli

cza na kablach obo owionych powinny odpowiada  wymaganiom normy BN-65/8984-11 [16]. Z cza na kablach
XTKMX powinny by  wykonane zgodnie z instrukcj  monta u [50].
5.3.8. Skrzy owania i zbli enia
5.3.8.1. Skrzy owania i zbli enia kabli ziemnych z drogami
Przej cie kabla ziemnego pod drogami powinno by  wykonane w rurach stalowych, betonowych lub innych o nie gor-
szej wytrzyma ci mechanicznej, uk adanych zgodnie z wymaganiami BN-73/8984-05 [8].
5.3.8.2. Skrzy owania kabli ziemnych z ruroci gami
Przy skrzy owaniu linii kablowej z ruroci giem podziemnym, kabel powinien by  u ony nad ruroci giem. Je li odle-

 w pionie mi dzy ruroci giem a kablem mniejsza jest od podanych w tablicy 5 normy BN-76/8984-17 [17], nale y
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stosowa  jako rur  ochronn  stalow  lub inn  o nie gorszych w ciwo ciach na d ugo ci po 1,0 m z obu stron miejsca
skrzy owania od gabarytu ruroci gu.
5.3.8.3. Skrzy owania telekomunikacyjnych kabli ziemnych z kablami elektroenergetycznymi
Skrzy owania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z elektroenergetycznymi liniami kablowymi powinny by  wy-
konane zgodnie z wymaganiami PN-78/E-05125 [18].
5.3.8.4. Zbli enia telekomunikacyjnych kabli ziemnych z podbudow  linii elektroenergetycznych
Zbli enia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudow  linii elektroenergetycznych powinny by  zgodne z PN-75/E-
05100 [19].
5.3.8.5. Najmniejsze dopuszczalne odleg ci kabla ziemnego od innych urz dze  i obiektów
Najmniejsze dopuszczalne odleg ci kabla ziemnego od innych urz dze  i obiektów podane s  w tablicy 5 normy BN-
76/8984-17 [17].
5.3.8.6. Skrzy owania telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych z drogami
Najmniejsza dopuszczalna wysoko  zawieszenia telekomunikacyjnych kabli nadziemnych przy skrzy owaniu z dro-
gami powinna wynosi  5 m.
5.3.9. Ochrona linii kablowych
5.3.9.1. Zabezpieczenie kabli od uszkodze  mechanicznych
Kabel ziemny powinien by  zabezpieczony od uszkodze  mechanicznych przykrywami kablowymi w nast puj cych
przypadkach:

b. na ca ym przebiegu w terenie zabudowanym oraz dodatkowo po 10 m z ka dej strony granicy zabudowy,
c. przy zbli eniach z kablami elektroenergetycznymi i innymi urz dzeniami podziemnymi o odleg ciach mniej-

szych od 1,0 m - na ca ej d ugo ci zbli enia.
5.3.9.2. Zabezpieczenie kabli od wy adowa  atmosferycznych
W miejscach wprowadzenia torów napowietrznych do kabli sieci miejscowej nale y w skrzynkach kablowych na s u-
pach stosowa  zespo y odgromnikowo-bezpiecznikowe.
5.3.9.3. Kontrola ci nieniowa szczelno ci pow ok kabli
W sieciach miejscowych nale y stosowa  bezpiecznikowy system kontroli ci nieniowej kabli wg BN-76/8984-26 [20].
Kontrol  ci nieniow  powinny by  obj te kable mi dzycentralowe i magistralne.
5.3.10. Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych
5.3.10.1. Wymagania ogólne
Trwa  i wyra  numeracj  nale y umieszcza  na szafkach kablowych, kablach, g owicach oraz puszkach i skrzyn-
kach kablowych. Numeracj  nale y wykona  za pomoc  szablonów wg BN-73/3238-08 [21].
5.3.10.2. Znakowanie kabli
Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by  wykonane w studniach kablowych za pomoc  opasek oznaczeniowych
wg BN-72/3233-13 [22] z wyra nie odci ni tymi numerami.
Oznaczenie po enia kabla ziemnego w miejscach, w których brak jest sta ych i trwa ych obiektów, powinno by  wy-
konane s upkami oznaczeniowymi wg BN-74/3233-17 [23].

5.4. Telekomunikacyjne kable wewn trzstrefowe i dalekosi ne

5.4.1. Uwagi ogólne
Zasady budowy telekomunikacyjnych kabli wewn trzstrefowych (okr gowych) i dalekosi nych (mi dzymiastowych)

 jednakowe i dlatego w dalszej cz ci niniejszej OST nie rozró nia si  tego podzia u.
5.4.2. Stosowane typy kabli
Typy kabli podaje si  w punkcie 2.4.6.
5.4.3. Wybór trasy linii kablowej
5.4.3.1. Usytuowanie linii kablowej wzd  dróg
Trasa przebiegu linii kablowej wzd  dróg powinna by  usytuowana poza pasem drogowym w odleg ci co najmniej
1 m od jego granicy.
Na odcinkach dróg przechodz cych przez tereny zabudowane, zalesione, zalewowe i bagniste lub zaj te przez ró ne
obiekty nie pozwalaj ce na dotrzymanie wymaga  zbli  i skrzy owa , dopuszcza si  usytuowanie kabla odpowiednio
w pasie drogowym:

w koronie drogi na poboczu jezdni, na terenach bezpo rednio zabudowanych bez odcinków lub terenów zale-
wowo-bagnistych,
poza koron  drogi - w przypadkach, gdy poza pasem drogowym istniej  tereny zalesione lub zadrzewione,
w koronie drogi na poboczu za zgod  zarz du drogi.

Odleg  u onego kabla od istniej cego lub projektowanego zadrzewienia drogowego powinna wynosi  co najmniej
2 m licz c od lica pni drzew.
Odcinki instalacyjne kabli powinny by  tak u one, aby z cza kablowe i skrzynie pupinizacyjne by y usytuowane
w miejscach zapewniaj cych trwa e poziome ich po enie.
5.4.4. Dobór os on z czowych i muf
Os ony z czowe i mufy powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST oraz dostosowane do typu kabla, red-
nic i liczby  oraz rednicy zewn trznej kabla, jak równie  warunków rodowiskowych.
5.4.5. Odcinki pupinizacyjne
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Nominalna d ugo  odcinka pupinizacyjnego powinna wynosi  1700 m ± 2%. D ugo  ta powinna by  jednakowa dla
ca ej linii, z dopuszczaln  ró nic  mi dzy s siednimi odcinkami pupinizacyjnymi ± 10 m.
5.4.6. Uk adanie kabli w ziemi
5.4.6.1. Wymagania ogólne
Odcinki kabli mog  by  uk adane r cznie lub za pomoc  maszyn. Zastosowana technologia uk adania kabli w ziemi
powinna zapewni  w ciwe u enie kabli.
Kable w ziemi powinny by  uk adane bez napr  z falowaniem 0,3% d ugo ci.
Przy zmianie kierunku trasy linii kablowej promie  gi cia kabla nie mo e by  mniejszy od:

20-krotnej rednicy zewn trznej - w przypadku kabli wspó osiowych,
16-krotnej rednicy zewn trznej - w przypadku kabli symetrycznych z ami z izolacj  polistyrenowo-
powietrzn ,
13-krotnej rednicy zewn trznej - w przypadku kabli symetrycznych z pow ok  o owian .

5.4.6.2. G boko  uk adania kabli
boko  u enia kabla w ziemi mierzona od dolnej powierzchni kabla u onego na dnie rowu powinna wynosi :

1 m - dla kabli z torami wspó osiowymi oraz symetrycznymi dla systemów 60-krotnych      i wy szych,
0,8 m - dla pozosta ych kabli symetrycznych.

5.4.6.3. Zapasy kabli
W czasie uk adania kabli nale y pozostawi  nast puj ce zapasy kabli:

w miejscach styku dwóch odcinków fabrykacyjnych; ko cówki kabli dla wykonania z cza powinny zachodzi
na siebie na d ugo  1,5 m,
przy z czach na kablach symetrycznych nale y przewidzie  zapasy po 0,3 m z ka dej strony z cza,
przy z czach na kablach wspó osiowych nale y przewidzie  zapasy po 0,5 m z ka dej strony z cza,
przy skrzyniach pupinizacyjnych nale y przewidzie  u enie zapasów po 1,5 m z ka dej strony skrzyni.

5.4.6.4. Oznaczenie przebiegu kabla
W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny by  zwymiarowane wzd nie i poprzecznie:

przebieg kabla,
po enie z czy, skrzy  pupinizacyjnych, stacji wzmacniakowych, przepustów dla kabla oraz zapasów kabla.

Domiarowanie powinno by  wykonane do istniej cych w terenie obiektów sta ych lub do s upków oznaczeniowych
ustawionych w czasie budowy linii kablowej. Nale y stosowa  s upki oznaczeniowe (SO) lub oznaczeniowo-
pomiarowe wg BN-74/3233-17 [23].
5.4.7. Uk adanie kabli w kanalizacji kablowej
5.4.7.1. Odcinki instalacyjne
Odcinki instalacyjne kabli powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow .
5.4.8. Znakowanie kabli
Kable w studniach kablowych powinny by  oznaczone opaskami kablowymi wg BN-78/3233-13 [24] zawieraj cymi
numer kabla.
5.4.9. Skrzy owania i zbli enia
5.4.9.1. Wymagania ogólne
Przebieg linii kablowej powinien by  wykonany tak, aby liczba miejsc kolizyjnych z innymi urz dzeniami by a jak
najmniejsza.
Skrzy owanie kabli z drogami powinno by  pod k tem 90o z dopuszczaln  odchy  do 15o.
5.4.9.2. Skrzy owania i zbli enia z drogami
Na skrzy owaniach z drogami kable powinny by  u one w kanalizacji kablowej lub te  w rurach ochronnych stalo-
wych, betonowych lub grubo ciennych z PCW u onych zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05 [8].
Rury ochronne powinny by  u one poziomo na ca ej szeroko ci drogi i co najmniej po 0,5 m poza kraw dzie drogi.
Przy ka dym ko cu rury ochronnej powinien by  u ony zapas kabla o d ugo ci, co najmniej 1 m.
Rury ochronne powinny by  uk adane na g boko ci:

co najmniej 1,2 m od powierzchni dróg autostradowych,
co najmniej 1,0 m od górnej powierzchni dróg pozosta ych,
co najmniej 0,5 m pod dnem rowu odwadniaj cego.

W przypadku równoleg ego usytuowania trasy linii kablowej w pasie drogowym odleg  kabla powinna wynosi  co
najmniej:

1 m od kraw dzi rowu odwadniaj cego lub linii podstawy nasypu,
1 m na zewn trz od kraw dzi jezdni, je eli istnieje konieczno  usytuowania kabla w koronie drogi,
0,5 m od kraw dzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni.

5.4.9.3. Skrzy owania i zbli enia z ruroci gami
Przy skrzy owaniu z ruroci gami podziemnymi kable nale y uk ada  nad ruroci gami w rurach ochronnych.

ugo  rury powinna przekracza  o 1 m szeroko  obrysu ruroci gu z ka dej jego strony. Dopuszcza si  zabezpiecze-
nie kabla blokami betonowymi wg BN-79/8976-78 [39].
Dopuszcza si  równie  u enie kabla pod ruroci gami, je eli górna powierzchnia jego u enia jest na g boko ci
mniejszej ni  0,5 m. W tym przypadku kabel powinien by  u ony w rurze ochronnej lub zabezpieczony pustakami
kablowymi wg BN-79/8976-78 [39].
5.4.9.4. Skrzy owania i zbli enia z kablami elektroenergetycznymi
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Skrzy owania i zbli enia telekomunikacyjnych linii kablowych z liniami kablowymi elektroenergetycznymi powinny
by  wykonane wg PN-76/E-05125 [18].
5.4.9.5. Skrzy owania i zbli enia z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi i stacjami transformatorowymi
Skrzy owania i zbli enia telekomunikacyjnych linii kablowych z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
i stacjami transformatorowymi powinny by  wykonane wg PN-75/E-5100 [19].
5.4.10. Ochrona linii kablowych
5.4.10.1. Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi
Kable u one bezpo rednio w ziemi powinny by  dodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi
w nast puj cych przypadkach:

b. na terenach zabudowanych miast, osiedli i wsi - w granicach zabudowy i po 10 m poza granic ,
c. w miejscach u enia z czy kablowych, skrzyni pupinizacyjnych oraz po 1 m poza tymi miejscami,
d. w miejscach po onych w odleg ci mniejszej ni  2 m do s upów linii telekomunikacyjnych lub elektroener-

getycznych, a tak e od drzew na terenie le nym.
Kable u one bezpo rednio w ziemi zabezpiecza si  przed uszkodzeniami mechanicznymi przez:

enie nad kablem ta my ostrzegawczej w kolorze tym z napisem „Uwaga kabel” - w po owie g boko ci
enia kabla,
enie nad kablem kszta tek ceramicznych, przykryw betonowych lub elbetowych wg BN-72/3233-12 [40] na

10 cm warstwie piasku lub rozkruszonego gruntu.
5.4.10.2. Ochrona kabli ziemnych przed wy adowaniami atmosferycznymi
Ochrona kabli u onych w ziemi przed wy adowaniami atmosferycznymi powinna by  wykonana zgodnie z wytycz-
nymi ochrony odgromowej telekomunikacyjnych kabli dalekosi nych o pow okach metalowych.
5.4.10.3. Ochrona kabli przed korozj
Kable telekomunikacyjne powinny by  zabezpieczone przed dzia aniem korozji elektrochemicznej przez zastosowanie
ochrony biernej i ochrony katodowej zgodnie z PN-77/E-05030/00 i 01 [41].
5.4.10.4. Ochrona ci nieniowa linii kablowych
Wszystkie linie kablowe mi dzymiastowe i wewn trzstrefowe powinny by  szczelne, a wi c o rodki tych kabli powin-
ny by  trwale zabezpieczone przed dost pem wilgoci za pomoc  pow ok kablowych. Linie kablowe powinny by  pod-
dane kontroli ci nieniowej z automatycznym dope nieniem gazu wg BN-76/8984-26 [20].

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Celem kontroli jest stwierdzenie osi gni cia za onej jako ci wykonywanych robót przy przebudowie linii kablowej.
Wykonawca ma obowi zek wykonania pe nego zakresu bada  na budowie w celu wskazania In ynierowi zgodno ci
dostarczonych materia ów i realizowanych robót z dokumentacj  projektow  oraz wymaganiami SST, SST i PZJ.
Przed przyst pieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi  Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi mie wyniki bada  do akceptacji Inspektora nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zako czeniu ka dej roboty zanikaj cej, któr  mo e kontynuo-
wa  dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora nadzoru.
Kontrola jako ci robót telekomunikacyjnych powinna odbywa  si  w obecno ci przedstawicieli urz du telekomunika-
cyjnego i zak adu radiokomunikacji i teletransmisji. Jako  robót musi uzyska  akceptacj  tych instytucji.

6.2. Kanalizacja teletechniczna
Kontrola jako ci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

trasy kanalizacji przez ogl dziny uporz dkowania terenu wzd  ci gów kanalizacji w miejscach studzien ka-
blowych,
przebiegu kanalizacji na zgodno  z dokumentacj  projektow ,
prawid owo ci wykonania ci gów kanalizacji polegaj cej na sprawdzeniu dro no ci rur, wykonania skrzy owa
z obiektami,
prawid owo ci budowy studni kablowych polegaj cej na sprawdzeniu wymaga  normy BN-85/8984-01 [4].

6.3. Telekomunikacyjne kable miejscowe
Kontrola jako ci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych polega na sprawdzeniu:

tras kablowych,
skrzy owa  i zbli  kabli doziemnych,
ochrony linii kablowych,
szczelno ci pow ok,
zabezpieczenia kabli przed korozj .

Wymagania dotycz ce powy szych czynno ci podane s  w punkcie 7.2 normy BN-76/8984-17 [17].
Ponadto nale y przeprowadzi  próby i badania elektryczne na zgodno  z punktem 4 normy BN-76/8984-17 [17].

6.4. Telekomunikacyjne kable dalekosi ne
Kontrola jako ci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli dalekosi nych polega na sprawdzeniu:
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monta u kabla i jego elementów poprzez ogl dziny,
wymiarów,
materia ów,
poprawno ci doboru rednic  i pojemno ci jednostkowych,
doboru os on z czy i muf,

ugo ci odcinków pupinizacyjnych,
boko ci u enia kabla w ziemi,

wykonania zbli  i skrzy owa  linii kablowej,
monta u z czy kablowych,
ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi,
ochrony od wy adowa  atmosferycznych,
ochrony ci nieniowej,
wykonania rodków ochrony przed korozj .

Ponadto nale y przeprowadzi  próby badania i pomiary elektryczne na zgodno  z wymaganiami punktu 11 normy BN-
89/8984-18 [42].

6.5. Ocena wyników bada
Przedstawion  do odbioru kablow  lini  telekomunikacyjn  nale y uzna  za wykonan  zgodnie z wymaganiami normy,
je eli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 SST da y dodatni wynik.
Elementy linii i kanalizacji, które w wyniku przeprowadzonych bada  otrzyma y ocen  ujemn , powinny by  wymie-
nione lub poprawione i ponownie zg oszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBÓT

Wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Obmiaru robót dokona  nale y w oparciu o dokumentacj  projektow  i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynik e
w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Jednostk  obmiarow  kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wymagania dotycz ce odbioru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych do eksploatacji, Wykonawca zobo-
wi zany jest dostarczy  Zamawiaj cemu nast puj ce dokumenty:

aktualn  powykonawcz  dokumentacj  projektow ,
geodezyjn  dokumentacj  powykonawcz ,
protokó y z dokonanych pomiarów,
protokó y odbioru robót zanikaj cych,
protokó  odbioru robót przez w ciwy urz d telekomunikacyjny i zak ad radiokomunikacji i teletransmisji.

9. PODSTAWA P ATNO CI

atno  za jednostk  obmiarow  nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i ocen  jako ci wykonanych robót na pod-
stawie atestów producenta urz dze , ogl dzin i pomiarów sprawdzaj cych.
Cena wykonania robót obejmuje:

roboty przygotowawcze,
dostarczenie i zmontowanie urz dze ,
uruchomienie przebudowywanych urz dze ,
zdemontowanie kolizyjnych odcinków linii,
transport zdemontowanych materia ów,
przeprowadzenie prób i konserwowanie urz dze  w okresie gwarancji,
wykonanie inwentaryzacji urz dze  telekomunikacyjnych.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
2. PN-88/B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw.
3. PN-88/B-06250 Beton zwyk y.
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4. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
5. BN-74/3233-15 Bloki betonowe p askie.
6. BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).
7. PN-76/D-79353 bny kablowe.
8. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania.
9. BN-76/3238-13 Narz dzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian do uk adania bloków beto-

nowych.
10. PN-85/T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wi zkami czwórkowymi o izolacji papierowej i

pow oce o owianej. Ogólne wymagania i badania.
11. PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wi zkami czwórkowymi o izolacji papierowej, o

pow oce o owianej, nieopancerzone i opancerzone.
12. PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wi zkami czwórkowymi, p czkowe, o izolacji

polietylenowej z zapor  przeciwwilgociow , nieopancerzone i opancerzone z os on
polietylenow  lub polwinitow .

13. PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wi zkami czwórkowymi, p czkowe, o izolacji
polietylenowej. Ogólne wymagania i badania.

14. BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10/20.
15. BN-85/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe.
16. BN-65/8984-11 cza lutowane. Wymagania techniczne.
17. BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania.
18. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
19. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
20. BN-76/8984-26 Kontrola ci nieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z automatycznym dope nia-

czem gazu. Ogólne wymagania i badania.
21. BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony do znakowa-

nia.
22. BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
23. BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. S upki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
24. PN-84/T-90340 Telekomunikacyjne kable dalekosi ne symetryczne z wi zkami parowymi, o izolacji

polietylenowej piankowej. Ogólne wymagania i badania.
25. PN-84/T-90341 Telekomunikacyjne kable dalekosi ne symetryczne z wi zkami parowymi, o izolacji

polietylenowej piankowej, o pow oce aluminiowej z os on  ochronn  polietylenow .
26. PN-84/T-90342 Telekomunikacyjne kable dalekosi ne symetryczne z wi zkami parowymi, o izolacji

polietylenowej piankowej, o pow oce aluminiowej, opancerzone, w os onach z materia-
ów termoplastycznych.

27. PN-84/T-90345 Telekomunikacyjne kable dalekosi ne symetryczne z wi zkami czwórkowymi o izolacji
polietylenowej piankowej. Ogólne wymagania i badania.

28. PN-84/T-90347 Telekomunikacyjne kable dalekosi ne symetryczne z wi zkami czwórkowymi o izolacji
polietylenowej piankowej i o pow oce o owianej, opancerzone, z os onami ochronnymi z
tworzyw termoplastycznych.

29. PN-87/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosi ne symetryczne o izolacji papierowo-powietrznej i
pow oce o owianej. Rodzaje kabli.

30. PN-87/T-90352 Telekomunikacyjne kable dalekosi ne symetryczne o izolacji polietylenowo-powietrznej
i pow oce o owianej. Rodzaje kabli.

31. PN-83/T-90332 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wi zkami czwórkowymi, p czkowe, o izolacji
polietylenowej, o pow oce stalowej, spawanej, falowanej, z os on  polietylenow  lub
polwinitow .

32. WT-84/K-187 Telekomunikacyjne kable miejscowe p czkowe, o izolacji polietylenowej, ekranowane o
pow oce stalowej spawanej, falowanej i os on  polietylenow .

33. WT-86/K-094.02 Telekomunikacyjne kable dalekosi ne z parami wspó osiowymi ma owymiarowymi, o
pow oce aluminiowej, nieopancerzone i opancerzone, z os onami ochronnymi z tworzyw
termoplastycznych.

34. WT-86/K-245.02 Telekomunikacyjne kable dalekosi ne z parami wspó osiowymi normalnowymiarowy-
mi, o pow oce metalowej, opancerzone, z os onami polietylenowymi.

35. WT-80/K-132 Telekomunikacyjne kable dalekosi ne rozdzielcze z wi zkami czwórkowymi o izolacji
polietylenowej piankowej i o pow oce o owianej.

36. WT-80/K-133 Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z wi zkami parowymi o izolacji polietylenowej
piankowej i  pow oce o owianej.

37. WT-84/K-186 Telekomunikacyjne kable dalekosi ne rozdzielcze z wi zkami czwórkowymi o izolacji
polietylenowej piankowej, ekranowane w pow oce stalowej, z os on  polietylenow .

38. BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania.
39. BN-79/8976-78-78 Pustak kablowy.
40. BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa elbetowa.
41. PN-77/E-05030/00 Ochrona przed korozj . Ochrona katodowa. Wspólne wymagania i badania. Ochrona
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i 01 metalowych cz ci podziemnych.
42. BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi ne. Ogólne wymagania i badania.
43. PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
44. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
45. BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.
46. BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
47. BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.
48. BN-79/3223-02 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zesp y pupinizacyjne i skrzynie zespo ów pupiniza-

cyjnych.
49. BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych.
50. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
51. PN-84/T-90346 Telekomunikacyjne linie dalekosi ne symetryczne z wi zkami czwórkowymi o izolacji

polietylenowej piankowej i o pow oce aluminiowej z os on  ochronn  polietylenow .
52. PN-87/T-90350 Telekomunikacyjne kable dalekosi ne symetryczne o pow oce o owianej. Ogólne wy-

magania i badania.

10.2. Inne dokumenty
53. Instrukcja monta u telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-powietrznej i pow oce polietylenowej z

zapor  przeciwwilgociow  (XTKM) - ZB  - 1970 r.
54. Ustawa Rady Ministrów nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
55. Rozporz dzenie Ministra Budownictwa i Przemys u Maszyn Budowlanych w sprawie bezpiecze stwa i higieny

pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta owych i rozbiórkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10
kwietnia 1972 r.
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D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
liniowych robót ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi zuj  podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub moderni-
zacji dróg i obejmuj :

a. wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
b. wykonanie wykopów w gruntach skalistych,
c. budow  nasypów drogowych,
d. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

W ramach przebudowy ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwa nej w m. Chró cice, gmina Dobrze  Wielki.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spe -
niaj ca warunki stateczno ci i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i skarpami rowów.
1.4.3. Wysoko  nasypu lub g boko  wykopu - ró nica rz dnej terenu i rz dnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysoko  jest mniejsza ni  1 m.
1.4.5. Nasyp redni - nasyp, którego wysoko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysoko  przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop p ytki - wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1 m.
1.4.8. Wykop redni - wykop, którego g boko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop g boki - wykop, którego g boko  przekracza 3 m.
1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wod , o ma ej no no ci, charakteryzuj cy si  znacznym i d ugotrwa ym
osiadaniem pod obci eniem.
1.4.11. Grunt nieskalisty - ka dy grunt rodzimy, nie okre lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sp kany o nieprzesuni tych blokach, którego próbki nie wykazuj
zmian obj to ci ani nie rozpadaj  si  pod dzia aniem wody destylowanej; maj  wytrzyma  na ciskanie Rc ponad 0,2
MPa; wymaga u ycia rodków wybuchowych albo narz dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po one w obr bie pasa robót drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po one poza pasem robót drogowych.
1.4.15. Odk ad - miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac zwi zanych z tras  drogow .
1.4.16. Wska nik zag szczenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg wzoru:

ds

d
sI

gdzie:
d - g sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
ds - maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], s ca do oceny zag szczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
1.4.17. Wska nik ró noziarnisto ci - wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów niespoistych, okre lona wg
wzoru:

10

60

d
dU

gdzie:
d60 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.18. Wska nik odkszta cenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg wzoru:

1

2
0 E

E
I

gdzie:
E1 - modu  odkszta cenia gruntu oznaczony w pierwszym obci eniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998
[4],



Przebudowa ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwa nej w m. Chró cice, gmina Dobrze  Wielki

EdKom Edward Król ul. Ptasia 6 45-139 Opole
NIP 754-100-39-24,     REGON 530961019  tel. fax 77 4538881,  kom. 501 325976

63

E2 - modu  odkszta cenia gruntu oznaczony w powtórnym obci eniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].

1.4.19. Geosyntetyk - materia  stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany  z wysoko polimeryzowanych w ó-
kien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakte-
ryzuj cy si  mi dzy innymi du  wytrzyma ci  oraz wodoprzepuszczalno ci , zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-
EN-963:1999 [6].
Geosyntetyki obejmuj : geotkaniny, geow ókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany,
zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].
1.4.20. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wymagania dotycz ce robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y (GRUNTY)

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

2.2. Podzia  gruntów
Podzia  gruntów pod wzgl dem wysadzinowo ci podaje tablica 1.
Podzia  gruntów pod wzgl dem przydatno ci do budowy nasypów podano w SST D - 02.03.01 pkt 2.

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

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

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

2.4. Geosyntetyk
Geosyntetyk powinien by  materia em odpornym na dzia anie wilgoci, rodowiska agresywnego chemicznie
i biologicznie oraz temperatury. Powinien by  to materia  bez rozdar , dziur i przerw ci ci z dobr  przyczepno ci
do gruntu. W ciwo ci stosowanych geosyntetyków powinny by  zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacj  pro-
jektow . Geosyntetyk powinien posiada  aprobat  techniczna wydan  przez uprawnion  jednostk .
Tablica 1. Podzia  gruntów pod wzgl dem wysadzinowo ci wg PN-S-02205:1998 [4]
Lp. Wyszczegól-

nienie
Jed- Grupy gruntów

ciwo ci nostki niewysadzinowe tpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu rumosz nie-

gliniasty
wir

pospó ka
piasek gru-
by
piasek
redni

piasek
drobny

el nie-
rozpadowy

piasek py-
lasty
zwietrze-
lina gli-
niasta
rumosz
gliniasty
wir gli-

niasty
pospó ka
gliniasta

ma o wysadzinowe
glina piaszczysta zwi a, glina zwi -

a, glina pylasta zwi a
, i  piaszczysty, i  pylasty

bardzo wysadzinowe
piasek gliniasty
py , py  piaszczysty
glina piaszczysta, glina, glina pylasta

 warwowy

2 Zawarto
cz stek

 0,075 mm
 0,02   mm

%
 15
 3

od 15 do 30
od 3 do 10

 30
 10

3 Kapilarno
bierna Hkb m  1,0  1,0  1,0
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4 Wska nik pia-
skowy WP  35 od 25 do 35  25

3. SPRZ T

3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 3.

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

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

3.3. Sprz t do przenoszenia i uk adania geosyntetyków
Do przenoszenia i uk adania geosyntetyków Wykonawca powinien u ywa  odpowiedniego sprz tu zalecanego przez
producenta. Wykonawca nie powinien stosowa  sprz tu mog cego spowodowa  uszkodzenie uk adanego materia u.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz ce transportu
Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

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

4.3. Transport i sk adowanie geosyntetyków

Wykonawca powinien zadba , aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie geosyntetyków by y
wykonywane w sposób nie powoduj cy mechanicznych lub chemicznych ich uszkodze . Geosyntetyki wra liwe na
wiat o s oneczne powinny pozostawa  zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

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

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

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

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

5.5. Rowy
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  i SST. Szeroko  dna
i g boko  rowu nie mog  ró ni  si  od wymiarów projektowanych o wi cej ni  5 cm. Dok adno  wykonania skarp
rowów powinna by  zgodna z okre lon  dla skarp wykopów w SST D - 02.01.01.

5.6. Uk adanie geosyntetyków
Geosyntetyki nale y uk ada cz c je na zak ad zgodnie z dokumentacj  projektow  i SST. Je eli dokumentacja pro-
jektowa i SST nie podaj  inaczej, przylegaj ce do siebie arkusze lub pasy geosyntetyków nale y uk ada  z zak adem (i
kotwieniem) zgodnie z instrukcj  producenta lub decyzj  projektanta.
W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nale y w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru, przykry  to uszkodzenie pasa-
mi geosyntetyku na d ugo ci i szeroko ci wi kszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.
 Warstwa gruntu, na której przewiduje si  u enie geosyntetyku powinna by  równa i bez ostrych wyst pów, mog -
cych spowodowa  uszkodzenie geosyntetyku w czasie uk adania lub pracy. Metoda uk adania powinna zapewni  przy-
leganie geosyntetyku do warstwy, na której jest uk adana, na ca ej jej powierzchni. Geosyntetyków nie nale y naci ga
lub powodowa  ich zawieszenia na wzgórkach (garbach) lub nad do ami. Nie dopuszcza si  ruchu maszyn budowla-
nych bezpo rednio na u onych geosyntetykach. Nale y je przykry  gruntem nasypowym niezw ocznie po u eniu.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno ci z wymaganiami specyfikacji okre lonymi
w pkcie 5 oraz z dokumentacj  projektow .
Szczególn  uwag  nale y zwróci  na:

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

6.2.2. Sprawdzenie jako ci wykonania robót
Czynno ci wchodz ce w zakres sprawdzenia jako ci wykonania robót okre lono w pkcie 6 SST D - 02.01.01, D -
02.02.01 oraz D - 02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanych robót ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów

1 Pomiar szeroko ci korpusu ziem-
nego

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

2 Pomiar szeroko ci dna rowów prostych, w punktach g ównych uku, co 100 m na ukach o R  100 m co
50 m na ukach o R  100 m

3 Pomiar rz dnych powierzchni
korpusu ziemnego

oraz w miejscach, które budz  w tpliwo ci

4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar równo ci powierzchni

korpusu
6 Pomiar równo ci skarp
7 Pomiar spadku pod nego po-

wierzchni korpusu lub dna rowu
Pomiar niwelatorem rz dnych w odst pach co 200 m oraz w punktach w t-
pliwych
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8 Badanie zag szczenia gruntu Wska nik zag szczenia okre la  dla ka dej u onej warstwy lecz nie rza-
dziej ni  w trzech punktach na 1000 m2 warstwy

6.3.2. Szeroko  korpusu ziemnego
Szeroko  korpusu ziemnego nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  10 cm.
6.3.3. Szeroko  dna rowów
Szeroko  dna rowów nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  5 cm.
6.3.4. Rz dne korony korpusu ziemnego
Rz dne korony korpusu ziemnego nie mog  ró ni  si  od rz dnych projektowanych o wi cej ni  -3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie mo e ró ni  si  od pochylenia projektowanego o wi cej ni  10% warto ci pochylenia wyra onego
tangensem k ta.
6.3.6. Równo  korony korpusu
Nierówno ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone at  3-metrow , nie mog  przekracza  3 cm.
6.3.7. Równo  skarp
Nierówno ci skarp, mierzone at  3-metrow , nie mog  przekracza  10 cm.
6.3.8. Spadek pod ny korony korpusu lub dna rowu
Spadek pod ny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rz dnych wyso-
ko ciowych, nie mo e dawa  ró nic, w stosunku do rz dnych projektowanych, wi kszych ni  -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zag szczenie gruntu
Wska nik zag szczenia gruntu okre lony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by  zgodny z za onym dla odpo-
wiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie mo na okre li  wska nika zag szczenia nale y okre li
wska nik odkszta cenia I0, zgodnie z norm  PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetyków
Przed zastosowaniem geosyntetyków w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawi  In ynierowi wiadec-
twa stwierdzaj ce, i  zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje

ciwo ci w kontakcie z materia ami, które b dzie oddziela  lub wzmacnia  przez okres czasu nie krótszy od poda-
nego w dokumentacji projektowej i SST.

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

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

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

8. ODBIÓR ROBÓT

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

9. PODSTAWA P ATNO CI

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

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego
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8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych
i pod a przez obci enie p yt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978.
11. Instrukcja bada  pod a gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania pod a gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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D - 02.01.01 WYKONANIE  WYKOPÓW W  GRUNTACH   NIESKALISTYCH

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
wykopów w gruntach nieskalistych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi zuj  podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub moderni-
zacji dróg i obejmuj  wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych w ramach przebudowy ul. Sienkiewicza i odcinka
ul. Kwa nej w m. Chró cice, gmina Dobrze  Wielki.

1.4. Okre lenia podstawowe
Podstawowe okre lenia zosta y podane w SST D - 02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wymagania dotycz ce robót podano w SST D - 2.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIA Y (GRUNTY)

Materia  wyst puj cy w pod u wykopu jest gruntem rodzimym, który b dzie stanowi  pod e nawierzchni. Zgodnie
z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych [12] powinien charakteryzowa  si  grup
no no ci G1.  Gdy pod e nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy no no ci, nale y pod e doprowadzi  do gru-
py no no ci G1 zgodnie z dokumentacja projektow  i SST.

3. SPRZ T

Wymagania i ustalenia dotycz ce sprz tu okre lono w SST  D - 02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania i ustalenia dotycz ce transportu okre lono w SST D - 02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady prowadzenia robót

Zasady prowadzenia robót podano w SST D - 02.00.01 pkt 5.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa  ich stateczno  w ca ym okresie prowadzenia robót, a napra-
wa uszkodze , wynikaj cych z nieprawid owego ukszta towania skarp wykopu, ich podci cia lub innych odst pstw od
dokumentacji projektowej obci a Wykonawc .
Wykonawca powinien wykonywa  wykopy w taki sposób, aby grunty o ró nym stopniu przydatno ci do budowy nasy-
pów by y odspajane oddzielnie, w sposób uniemo liwiaj cy ich wymieszanie. Odst pstwo od powy szego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uk adem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny by  bezpo rednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odk ad. O ile In ynier dopu ci czasowe sk adowanie odspojonych  gruntów, nale y je odpowiednio zabezpieczy
przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycz ce zag szczenia i no no ci gruntu
Zag szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spe nia  wymagania, dotycz ce mi-
nimalnej warto ci wska nika zag szczenia (Is), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych
Strefa korpusu Minimalna warto  Is dla:

Autostrad i dróg ekspresowych innych dróg
kategoria ruchu

KR3-KR6
kategoria ruchu

KR1-KR2
Górna warstwa o grubo ci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na g boko ci od 20 do 50 cm od
powierzchni robót ziemnych 1,00 1,00 0,97
Je eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spe niaj  wymaganego wska nika zag szczenia, to przed

eniem konstrukcji nawierzchni nale y je dog ci  do warto ci Is, podanych w tablicy 1.
Je eli warto ci wska nika zag szczenia okre lone w tablicy 1 nie mog  by  osi gni te przez bezpo rednie zag szczanie
gruntów rodzimych, to nale y podj rodki w celu ulepszenia gruntu pod a, umo liwiaj cego uzyskanie wymaga-
nych warto ci wska nika zag szczenia. Mo liwe do zastosowania rodki, o ile nie s  okre lone w SST, proponuje Wy-
konawca i przedstawia do akceptacji In ynierowi.
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Dodatkowo mo na sprawdzi  no no  warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego
modu u odkszta cenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany
Nie nale y dopuszcza  ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo  warstwy gruntu (nadk adu) powy ej rz dnych
robót ziemnych jest mniejsza ni  0,3 m.
Z chwil  przyst pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si  po nim jedynie ruch maszyn wykonu-

cych t  czynno  budowlan . Mo e odbywa  si  jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowoduj  uszkodze
powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodze  powierzchni robót ziemnych, wynikaj cych z niedotrzymania podanych powy ej warunków obci -
a Wykonawc  robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST D - 02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopów
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projek-
towej i SST. W czasie kontroli szczególn  uwag  nale y zwróci  na:

a. sposób odspajania gruntów nie pogarszaj cy ich w ciwo ci,
b. zapewnienie stateczno ci skarp,
c. odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako czeniu,
d. dok adno  wykonania wykopów (usytuowanie i wyko czenie),
e. zag szczenie górnej strefy korpusu w wykopie wed ug wymaga  okre lonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D - 02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Zasady odbioru robót podano w SST D - 02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D - 02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odk ad, obejmuj ce: odspojenie, przemieszczenie, za a-
dunek, przewiezienie i wy adunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
zag szczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
rozplantowanie urobku na odk adzie,
wykonanie, a nast pnie rozebranie dróg dojazdowych,
rekultywacj  terenu.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Spis przepisów zwi zanych podano w SST D - 02.00.01 pkt 10.
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D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
nasypów.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi zuj  podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub moderni-
zacji dróg i obejmuj  wykonanie nasypów w ramach przebudowy ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwa nej w m. Chró ci-
ce, gmina Dobrze  Wielki.

1.4. Okre lenia podstawowe
Podstawowe okre lenia zosta y podane w SST D - 02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wymagania dotycz ce robót podano w SST D - 02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIA Y (GRUNTY)

2.1. Wymagania dotycz ce materia ów
Wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D - 02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materia y do nasypów
Grunty i materia y dopuszczone do budowy nasypów powinny spe nia  wymagania okre lone w PN-S-02205 :1998 [4].
Grunty i materia y do budowy nasypów podaje tablica 1.
Tablica 1. Przydatno  gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].
Przeznaczenie Przydatne Przydatne

z zastrze eniami
Tre

zastrze enia

Na dolne war-
stwy nasypów
poni ej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grun-
ty skaliste twarde oraz
grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumo-
sze i otoczaki
2. wiry i pospó ki,
równie  gliniaste
3. Piaski grubo, red-
nio i drobnoziarniste,
naturalne i amane
4. Piaski gliniaste z
domieszk  frakcji
wirowo-kamienistej

(morenowe) o wska -
niku ró noziarnis-to ci
U 15
5. le wielkopieco-
we i inne metalurgicz-
ne ze starych zwa ów
(powy ej 5 lat)
6. upki przyw owe
przepalone
7. Wysiewki kamienne
o zawarto ci frakcji

owej poni ej 2%

1. Rozdrobnione grunty skali-
ste mi kkie

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gli-
niaste, py y piaszczyste i py y
4. Piaski próchniczne, z wy-

tkiem pylastych piasków
próchnicznych
5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o wL

 35%
6. Gliny piaszczyste zwi e,
gliny zwi e i gliny pylaste
zwi e oraz inne grunty o
granicy p ynno ci wL od 35
do 60%
7. Wysiewki kamienne gli-
niaste o zawarto ci frakcji

owej ponad 2%

8. le wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)
9. I upki przyw glowe
nieprzepalone

10. Popio y lotne i mieszani-
ny popio owo- lowe

- gdy pory w gruncie skalistym b  wype -
nione gruntem lub materia em drobnoziarni-
stym

- gdy b  wbudowane w miejsca suche
lub zabezpieczone od wód gruntowych i
powierzchniowych

- do nasypów nie wy szych ni  3 m, zabez-
pieczonych przed zawilgoceniem
- w miejscach suchych lub przej ciowo za-
wilgoconych

- do nasypów nie wy szych ni  3 m: zabez-
pieczonych przed zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

- gdy zwierciad o wody gruntowej znajduje
si  na g boko ci wi kszej od kapilarno ci
biernej gruntu pod a
- o ograniczonej podatno ci na rozpad - cz-
ne straty masy do 5%
- gdy wolne przestrzenie zostan  wype nione
materia em drobnoziarnistym
- gdy zalegaj  w miejscach suchych lub s
izolowane od wody

Na górne
warstwy na-
sypów w stre-
fie przemar-
zania

1. wiry i pospó ki
2. Piaski grubo i red-
nio-
ziarniste
3. I upki przyw -
glowe przepalone
zawieraj ce mniej ni
15% ziarn mniej-
szych od 0,075 mm

1. wiry i pospó ki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Py y piaszczyste i py y
4. Gliny o granicy p ynno ci
mniejszej ni  35%
5. Mieszaniny popio owo-

lowe z w gla kamiennego
6. Wysiewki kamienne gli-
niaste o zawarto ci frakcji

owej 2%

- pod warunkiem ulepszenia tych gruntów
spoiwami, takimi jak: cement, wapno, ak-
tywne popio y itp.

- drobnoziarniste i  nierozpado-
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4. Wysiewki kamienne
o uziarnieniu odpo-
wiadaj -
cym pospó kom lub
wirom

7. le wielkopiecowe i
inne metalurgiczne
8. Piaski drobnoziarniste

we: straty masy do 1%
- o wska niku no no ci wno 10

W wykopach i
miejscach
zerowych do

boko ci
przemarzania

Grunty niewysadzi-
nowe

Grunty w tpliwe i wysadzi-
nowe

- gdy s  ulepszane spoiwami (cementem,
wapnem, aktywnymi popio ami itp.)

3. SPRZ T

3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu
Wymagania i ustalenia dotycz ce sprz tu okre lono w SST D - 02.00.01 pkt 3.

3.2. Dobór sprz tu zag szczaj cego
W tablicy 2 podano, dla ró nych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprz tu zag szczaj cego. Sprz t do
zag szczania powinien by  zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprz tu zag szczaj cego wg [13]

Rodzaje gruntu Uwagi o
przydatno-
ci maszynRodzaje

urz dze
niespoiste: piaski, wi-

ry, pospó ki
spoiste: py y gliny, i y gruboziarniste

i kamieniste
zag szczaj cych grubo

warstwy
[ m ]

liczba
przej
n ***

grubo
warstwy

[ m ]

liczba
przej
n ***

grubo  war-
stwy
[ m ]

liczba
przej
n ***

Walce statyczne
 g adkie *

0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 0,3 4 do 8 1)

Walce statyczne
oko kowane *

- - 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 0,3 8 do 12 2)

Walce statyczne
ogumione *

0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 3)

Walce wibracyjne
adkie **

0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 0,6 3 do 5 4)

Walce wibracyjne
oko kowane **

0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do 0,4 6 do 10 5)

Zag szczarki
wibracyjne **

0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 0,5 4 do 8 6)

Ubijaki szybkoude-
rzaj ce

0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 0,4 3 do 4 6)

Ubijaki o masie od
1 do 10 Mg zrzuca-
ne z wysoko ci od 5
do 10 m

2,0 do 8,0
4 do 10

uderze  w
punkt

1,0 do 4,0
3 do 6 ude-

rze  w
punkt

1,0 do 5,0
3 do 6 ude-

rze  w
punkt

*) Walce statyczne s  ma o przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nale y zag szcza  warstwy grubo ci  15 cm, cie sze warstwy nale y zag szcza  statycznie.
***) Warto ci orientacyjne, w ciwe nale y ustali  na odcinku do wiadczalnym.
Uwagi:

1. Do zag szczania górnych warstw pod a. Zalecane do codziennego wyg adzania (przywa owania) gruntów
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2. Nie nadaj  si  do gruntów nawodnionych.
3. Ma o przydatne w gruntach spoistych.
4. Do gruntów spoistych przydatne s  walce rednie i ci kie, do gruntów kamienistych -  walce bardzo ci kie.
5. Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospó ek gliniastych i glin piaszczystych.
6. Zalecane do zasypek w skich przekopów

4. TRANSPORT

Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D - 02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D - 02.00.01 pkt 5.

5.2. Wykonanie nasypów
5.2.1. Przygotowanie pod a w obr bie podstawy nasypu
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Przed przyst pieniem do budowy nasypu nale y w obr bie jego podstawy zako czy  roboty przygotowawcze, okre lo-
ne w SST D - 01.00.00 „Roboty przygotowawcze”.
5.2.1.1. Zag szczenie gruntu i no no  w pod u nasypu
Wykonawca powinien skontrolowa  wska nik zag szczenia gruntów rodzimych, zalegaj cych w strefie pod a nasy-
pu, do g boko ci 0,5 m od powierzchni terenu. Je eli warto  wska nika zag szczenia jest mniejsza ni  okre lona w
tablicy 3, Wykonawca powinien dog ci  pod e tak, aby powy sze wymaganie zosta o spe nione.
Je eli warto ci wska nika zag szczenia okre lone w tablicy 3 nie mog  by  osi gni te przez bezpo rednie zag szczanie
pod a, to nale y podj rodki w celu ulepszenia gruntu pod a, umo liwiaj ce uzyskanie wymaganych warto ci
wska nika zag szczenia.
Tablica 3. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia dla pod a nasypów do g boko ci 0,5 m od powierzchni tere-

nu
Nasypy Minimalna warto  Is dla:

o wysoko ci, autostrad innych dróg
m i dróg

ekspresowych
kategoria ruchu

KR3-KR6
kategoria ruchu

KR1-KR2
do 2 1,00 0,97 0,95

ponad 2 0,97 0,97 0,95
Dodatkowo mo na sprawdzi  no no  warstwy gruntu pod a nasypu na podstawie pomiaru wtórnego modu u od-
kszta cenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.
5.2.1.2. Spulchnienie gruntów w pod u nasypów
Je eli nasyp ma by  budowany na powierzchni ska y lub na innej g adkiej powierzchni, to przed przyst pieniem do
budowy nasypu powinna ona by  rozdrobniona lub spulchniona na g boko  co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej
powi zania z podstaw  nasypu.
5.2.2. Wybór gruntów i materia ów do wykonania nasypów
Wybór gruntów i materia ów do wykonania nasypów powinien by  dokonany z uwzgl dnieniem zasad podanych
w pkcie 2.
5.2.3. Zasady wykonania nasypów
5.2.3.1. Zasady wykonywania nasypów
Nasypy powinny by  wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu pod nego, które okre lono
w dokumentacji projektowej, z uwzgl dnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora nad-
zoru.
W celu zapewnienia stateczno ci nasypu i jego równomiernego osiadania nale y przestrzega  nast puj cych zasad:

a. Nasypy nale y wykonywa  metod  warstwow , z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny
by  wznoszone równomiernie na ca ej szeroko ci.

b. Grubo  warstwy w stanie lu nym powinna by  odpowiednio dobrana w zale no ci od rodzaju gruntu i sprz tu
ywanego do zag szczania. Przyst pienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu mo e nast pi  dopiero po

stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru prawid owego wykonania warstwy poprzedniej.
c. Grunty o ró nych w ciwo ciach nale y wbudowywa  w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubo ci na

ca ej  szeroko ci  nasypu.  Grunty  spoiste  nale y  wbudowywa  w dolne,  a  grunty  niespoiste  w górne  warstwy
nasypu.

d. Warstwy gruntu przepuszczalnego nale y wbudowywa  poziomo, a warstwy gruntu ma o przepuszczalnego (o
wspó czynniku K10 10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni oko o 4%  1%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie p askim spadek powinien by  obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukszta towanie powierzchni warstwy powinno uniemo liwia  lo-
kalne gromadzenie si  wody.

e. Je eli w okresie zimowym nast puje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by  ukszta towane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza nasyp z zastosowaniem cieku. Takie ukszta towanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega po-
wstaniu potencjalnych powierzchni po lizgu w gruncie tworz cym nasyp.

f. Górn  warstw  nasypu, o grubo ci co najmniej 0,5 m nale y wykona  z gruntów niewysadzinowych, o wska -
niku wodoprzepuszczalno ci K10  6 10 –5 m/s i wska niku ró noziarnisto ci U  5. Je eli Wykonawca nie
dysponuje gruntem o takich w ciwo ciach, In ynier mo e wyrazi  zgod  na ulepszenie górnej warstwy na-
sypu poprzez stabilizacj  cementem, wapnem lub popio ami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne
sprawdzenie warunku no no ci i mrozoodporno ci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegaj -
cej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g. Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubo-
ci co najmniej 0,5 m powy ej najwy szego poziomu wody, nale y wykona  z gruntu przepuszczalnego.

h. Przy wykonywaniu nasypów z popio ów lotnych, warstw  pod popio ami, grubo ci 0,3 do 0,5 m, nale y wy-
kona  z gruntu lub materia ów o du ej przepuszczalno ci. Górnej powierzchni warstwy popio u nale y nada
spadki poprzeczne 4% 1% wed ug poz. d).

i. Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by  bezzw ocznie wbudowany w nasyp. In ynier mo e
dopu ci  czasowe sk adowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoce-
niem.
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5.2.3.2. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów
Wykonywanie nasypów nale y przerwa , je eli wilgotno  gruntu przekracza warto  dopuszczaln , to znaczy jest
wi ksza od wilgotno ci optymalnej o wi cej ni  10% jej warto ci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uk ada  nast pnej warstwy gruntu.
Osuszenie mo na przeprowadzi  w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po
zako czeniu robót ziemnych powinny by  równe i mie  spadki potrzebne do prawid owego odwodnienia.
W okresie deszczowym nie nale y pozostawia  nie zag szczonej warstwy do dnia nast pnego. Je eli warstwa gruntu
niezag szczonego uleg a przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy  jej i zag ci  w czasie zaakceptowa-
nym przez Inspektora nadzoru, to mo e on nakaza  Wykonawcy usuni cie wadliwej warstwy.
5.2.3.3. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest mo liwe osi gni cie w nasypie wy-
maganego wska nika zag szczenia gruntów.
Nie dopuszcza si  wbudowania w nasyp gruntów zamarzni tych lub gruntów przemieszanych ze niegiem lub lodem.
W czasie du ych opadów niegu wykonywanie nasypów powinno by  przerwane. Przed wznowieniem prac nale y
usun nieg  z powierzchni wznoszonego nasypu.
Je eli warstwa niezag szczonego gruntu zamarz a, to nie nale y jej przed rozmarzni ciem zag szcza  ani uk ada  na
niej nast pnych warstw.
5.2.4. Zag szczenie gruntu
5.2.4.1. Zasady zag szczania gruntu
Ka da warstwa gruntu jak najszybciej po jej roz eniu, powinna by  zag szczona z zastosowaniem sprz tu odpowied-
niego dla danego rodzaju gruntu oraz wyst puj cych warunków.
Roz one warstwy gruntu nale y zag szcza  od kraw dzi nasypu w kierunku jego osi.
5.2.4.2. Grubo  warstwy
Grubo  warstwy zag szczonego gruntu oraz liczb  przej  maszyny zag szczaj cej zaleca si  okre li  do wiadczalnie
dla ka dego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5.
Orientacyjne warto ci, dotycz ce grubo ci warstw ró nych gruntów oraz liczby przejazdów ró nych maszyn do zag sz-
czania podano w pkcie 3.
5.2.4.3. Wilgotno  gruntu
Wilgotno  gruntu w czasie zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej, z tolerancj :

a. w gruntach niespoistych 2 %
b. w gruntach ma o i rednio spoistych +0 %, 2 %
c. w mieszaninach popio owo- lowych +2%, 4 %

Sprawdzenie wilgotno ci gruntu nale y przeprowadza  laboratoryjnie, z cz stotliwo ci  okre lon  w pktach 6.3.2 i
6.3.3.
5.2.4.4. Wymagania dotycz ce zag szczania
W zale no ci od uziarnienia stosowanych materia ów, zag szczenie warstwy nale y okre la  za pomoc  oznaczenia
wska nika zag szczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modu u odkszta cenia.
Kontrol  zag szczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modu u odkszta cenia, okre lonych zgodnie
z norm  PN-S-02205:1998 [4], nale y stosowa  tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest mo liwe okre-
lenie wska nika zag szczenia Is, wed ug BN-77/8931-12 [9].

Wska nik zag szczenia gruntów w nasypach, okre lony wed ug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na ca ej szeroko-
ci korpusu spe nia  wymagania podane w        tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia gruntu w nasypach
Strefa nasypu Minimalna warto  Is dla:

Autostrad i dróg
ekspresowych

innych dróg
kategoria ruchu

KR3-KR6
kategoria ruchu

KR1-KR2
Górna warstwa o grubo ci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Ni ej le ce warstwy nasypu do g boko ci
od powierzchni robót ziemnych:
- 0,2 do 2,0 m (autostrady)
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi)

1,00
-

-
1,00

-
0,97

Warstwy nasypu na g boko ci od powierzchni robót
ziemnych poni ej:
- 2,0 m (autostrady)
- 1,2 m (inne drogi)

0,97
-

-
0,97

-
0,95

Jako zast pcze kryterium oceny wymaganego zag szczenia gruntów dla których trudne jest pomierzenie wska nika
zag szczenia, przyjmuje si  warto  wska nika odkszta cenia I0 okre lonego zgodnie z norm  PN-S-02205:1998 [4].
Wska nik odkszta cenia nie powinien by  wi kszy ni :

a. dla wirów, pospó ek i piasków
b. 2,2 przy wymaganej warto ci Is 1,0,
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c. 2,5 przy wymaganej warto ci Is 1,0,
d. dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (py ów, glin pylastych, glin zwi ych, i ów – 2,0,
e. dla gruntów ró noziarnistych ( wirów gliniastych, pospó ek gliniastych, py ów piaszczystych, piasków glinia-

stych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwi ych) – 3,0,
f. dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4,
g. dla gruntów antropogenicznych – na podstawie bada  poligonowych.

Je eli badania kontrolne wyka , e zag szczenie warstwy nie jest wystarczaj ce, to Wykonawca powinien spulchni
warstw , doprowadzi  grunt do wilgotno ci optymalnej i powtórnie zag ci . Je eli powtórne zag szczenie nie spowo-
duje uzyskania wymaganego wska nika zag szczenia, Wykonawca powinien usun  warstw  i wbudowa  nowy mate-
ria , o ile In ynier nie zezwoli na ponowienie próby prawid owego zag szczenia warstwy.
5.2.4.5. Próbne zag szczenie
Odcinek do wiadczalny dla próbnego zag szczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien by  wykonane
na terenie oczyszczonym z gleby, na którym uk ada si  grunt czterema pasmami o szeroko ci od 3,5 do 4,5 m ka de.
Poszczególne  warstwy uk adanego gruntu powinny mie  w ka dym pasie inn  grubo  z tym, e wszystkie musz
mie ci  si  w granicach w ciwych dla danego sprz tu zag szczaj cego. Wilgotno  gruntu powinna by  równa opty-
malnej z tolerancj  podan  w pkcie 5.3.4.3. Grunt u ony na poletku wed ug podanej wy ej zasady powinien by  na-
st pnie zag szczony, a po ka dej serii przej  maszyny nale y okre li  wska niki zag szczenia,  dopuszczaj c stosowa-
nie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugi ciomierz udarowy po ich skalibrowaniu
w warunkach terenowych).
Oznaczenie wska nika zag szczenia nale y wykona  co najmniej w 4 punktach, z których co najmniej 2 powinny
umo liwi  ustalenie wska nika zag szczenia w dolnej cz ci warstwy. Na podstawie porównania uzyskanych wyników
zag szczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje si  wyboru sprz tu i ustala si  potrzebn  liczb
przej  oraz grubo  warstwy rozk adanego gruntu.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST D - 02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jako ci wykonania nasypów
6.2.1. Rodzaje bada  i pomiarów
Sprawdzenie jako ci wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w pktach
2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.
Szczególn  uwag  nale y zwróci  na:

a. badania przydatno ci gruntów do budowy nasypów,
b. badania prawid owo ci wykonania poszczególnych warstw nasypu,
c. badania zag szczenia nasypu,
d. pomiary kszta tu nasypu.
e. odwodnienie nasypu

6.2.2. Badania przydatno ci gruntów do budowy nasypów
Badania przydatno ci gruntów do budowy nasypu powinny by  przeprowadzone na próbkach pobranych z ka dej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodz cej z nowego ród a, jednak nie rzadziej ni  jeden raz na
3000 m3. W ka dym badaniu nale y okre li  nast puj ce w ciwo ci:

sk ad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
zawarto  cz ci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
wilgotno  naturaln , wg PN-B-04481:1988 [1],
wilgotno  optymaln  i maksymaln  g sto  obj to ciow  szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
granic  p ynno ci, wg PN-B-04481:1988 [1],
kapilarno  biern , wg PN-B-04493:1960 [3],
wska nik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.2.3. Badania kontrolne prawid owo ci wykonania poszczególnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawid owo ci wykonania poszczególnych warstw nasypu polegaj  na sprawdzeniu:

a. prawid owo ci rozmieszczenia gruntów o ró nych w ciwo ciach w nasypie,
b. odwodnienia ka dej warstwy,
c. grubo ci ka dej warstwy i jej wilgotno ci przy zag szczaniu; badania nale y przeprowadzi  nie rzadziej ni  je-

den raz na 500 m2 warstwy,
d. nadania spadków warstwom z gruntów spoistych wed ug pktu 5.3.3.1 poz. d),
e. przestrzegania ogranicze  okre lonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotycz cych wbudowania gruntów w okresie

deszczów i mrozów.
6.2.4. Sprawdzenie zag szczenia nasypu oraz pod a nasypu
Sprawdzenie zag szczenia nasypu oraz pod a nasypu polega na skontrolowaniu zgodno ci warto ci wska nika za-

szczenia Is lub stosunku modu ów odkszta cenia z warto ciami okre lonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bie cej
kontroli zag szczenia dopuszcza si  aparaty izotopowe.
Oznaczenie wska nika zag szczenia Is powinno by  przeprowadzone wed ug normy BN-77/8931-12 [9], oznaczenie
modu ów odkszta cenia wed ug normy PN-S-02205:1998 [4].
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Zag szczenie ka dej warstwy nale y kontrolowa  nie rzadziej ni :
jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okre lenia warto ci Is,
jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okre lenia pierwotnego i wtórnego modu u od-
kszta cenia.

Wyniki kontroli zag szczenia robót Wykonawca powinien wpisywa  do dokumentów laboratoryjnych. Prawid owo
zag szczenia konkretnej warstwy nasypu lub pod a pod nasypem powinna by  potwierdzona przez Inspektora nadzo-
ru wpisem w dzienniku budowy.
6.2.5. Pomiary kszta tu nasypu
Pomiary kszta tu nasypu obejmuj  kontrol :

prawid owo ci wykonania skarp,
szeroko ci korony korpusu.

Sprawdzenie prawid owo ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami dotycz cymi po-
chyle  i dok adno ci wykonania skarp, okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pkcie 5.3.5 niniejszej
specyfikacji.
Sprawdzenie szeroko ci korony korpusu polega na porównaniu szeroko ci korony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy nasypu z szeroko ci  wynikaj  z wymiarów geometrycznych korpusu, okre lonych w dokumentacji projek-
towej.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D - 02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m3 (metr sze cienny).
Obj to  ukopu i dokopu b dzie ustalona w metrach sze ciennych jako ró nica ogólnej obj to ci nasypów i ogólnej
obj to ci wykopów, pomniejszonej o obj to  gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów, z uwzgl dnieniem spulch-
nienia gruntu, tj. procentowego stosunku obj to ci gruntu w stanie rodzimym do obj to ci w nasypie.
Obj to  nasypów b dzie ustalona w metrach sze ciennych na podstawie oblicze  z przekrojów poprzecznych,
w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usuni ciu warstw gruntów nieprzydatnych.
Obj to  odk adu b dzie okre lona w metrach sze ciennych na podstawie obmiaru jako ró nica obj to ci wykopów,
powi kszonej o obj to  ukopów i obj to ci nasypów, z uwzgl dnieniem spulchnienia gruntu i zastrze  sformu owa-
nych w pkcie 5.4.

8. ODBIÓR ROBÓT

Zasady odbioru podano w SST D - 02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D - 02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje:

prace pomiarowe,
oznakowanie robót,
pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i za adunek na rodki transportowe,
transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
zag szczenie gruntu,
profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp,
wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
rekultywacj  dokopu i terenu przyleg ego do drogi,
odwodnienie terenu robót,
wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a nast pnie ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Spis przepisów zwi zanych podano w SST D - 02.00.01 pkt 10.
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D - 03.01.01  PRZEPUSTY  POD  KORON   DROGI

1. WST P

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z wykonywaniem przepustów pod koron  drogi oraz cianek czo owych jako samodzielnych elemen-
tów.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót na drogach.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem przepustów
pod koron  drogi oraz cianek czo owych jako samodzielnych elementów w ramach przebudowy ul. Sienkiewicza
i odcinka ul. Kwa nej w m. Chró cice, gmina Dobrze  Wielki.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkni tej obudowy konstrukcyjnej, s cy do przep ywu ma ych
cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu ko owego, pieszego.
1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - cz  konstrukcyjna wykonana w zak adzie przemys owym, z której po
zmontowaniu na budowie, mo na wykona  przepust.
1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, którego konstrukcja no na tworzy jednolit  ca , z wyj tkiem przerw dylata-
cyjnych i wykonana jest w ca ci na mokro.
1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, którego konstrukcja no na wykonana jest z elementów prefabrykowanych.
1.4.5. Przepust betonowy - przepust, którego konstrukcja no na wykonana jest z betonu.
1.4.6. Przepust elbetowy - przepust, którego konstrukcja no na wykonana jest z elbetu.
1.4.7. Przepust ramowy - przepust, którego konstrukcja no na wykonana jest w kszta cie ramownicy pracuj cej na ob-
ci enie pionowe i poziome.
1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w którym mo na wydzieli  górn  konstrukcj ukow  przenosz  obci enie
pionowe i poziome oraz fundament uku.
1.4.9. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja no na wykonana jest z rur betonowych lub elbetowych.
1.4.10. cianka czo owa przepustu - element pocz tkowy lub ko cowy przepustu w postaci cian równoleg ych do osi
drogi (lub g owic ko nierzowych), s cy do mo liwie agodnego (bez d awienia) wprowadzenia wody do przepustu
oraz do podtrzymania stoków nasypu drogowego, ustabilizowania stateczno ci ca ego przepustu i cz ciowego zabez-
pieczenia elementów rodkowych przepustu przed przemarzaniem.
1.4.11. Skrzyd a wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje cz ce si  ze ciankami czo owymi przepustu, równoleg e,
prostopad e lub uko ne do osi drogi, s ce do zwi kszenia zdolno ci przepustowej przepustu i podtrzymania stoków
nasypu.
1.4.12. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wymagania dotycz ce robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

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

2.2. Rodzaje materia ów
Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów, obj tych niniejsz  SST s :

beton,
materia y na awy fundamentowe,
materia y izolacyjne,
deskowanie konstrukcji betonowych i elbetowych,
kamie amany do cianek czo owych.

2.3. Beton i jego sk adniki
2.3.1. Wymagane w ciwo ci betonu
Poszczególne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zale no ci od warunków ich eksploatacji, nale y wyko-
nywa  zgodnie z „Wymaganiami i zaleceniami dotycz cymi wykonywania betonów do konstrukcji  mostowych” [45], z
betonu klasy co najmniej:

- B 30 - prefabrykaty, cianki czo owe, przepusty, skrzyde ka;
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne.
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Beton do konstrukcji przepustów betonowych  musi spe nia  nast puj ce wymagania wg PN-B-06250 [8]:
nasi kliwo  nie wi ksza ni  4 %,
przepuszczalno  wody - stopie  wodoszczelno ci co najmniej W 8,
odporno  na dzia anie mrozu - stopie  mrozoodporno ci co najmniej F 150.

2.3.2. Kruszywo
Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinno spe nia  wymagania normy
PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betonów klas B 25, B 30 i wy szych.
Grysy
Do betonów stosowa  nale y grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie
grysów z innych ska  dopuszcza si  pod warunkiem zaakceptowania przez In yniera.
Grysy powinny odpowiada  wymaganiom podanym w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementów konstrukcji przepustów

Lp. ciwo ci Wymagania
1 Zawarto  py ów mineralnych, %, nie wi cej ni : 1
2 Zawarto  ziarn nieforemnych, %, nie wi cej ni : 20
3 Wska nik rozkruszenia, %, nie wi cej ni :

- dla grysów granitowych
- dla grysów bazaltowych i innych

16
8

4 Nasi kliwo , %, nie wi cej ni : 1,2
5 Mrozoodporno  wg metody bezpo redniej,   %,

nie wi cej ni
2

6 Mrozoodporno  wg zmodyfikowanej metody bezpo-
redniej (wg PN-B-11112 [19]), %, nie wi cej ni : 10

7 Zawarto  zwi zków siarki, %, nie wi cej ni : 0,1
8 Zawarto  zanieczyszcze  obcych, %, nie wi cej ni : 0,25
9 Zawarto  zanieczyszcze  organicznych. Barwa cie-

czy nad kruszywem nie ciemniejsza ni :
wzorcowa

10 Reaktywno  alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18])
nie wywo uj ca zwi kszenia wymiarów liniowych

ponad 0,1%
11 Zawarto  podziarna, %, nie wi cej ni : 5
12 Zawarto  nadziarna, %, nie wi cej ni : 10

Piasek
Nale y stosowa  piaski pochodzenia rzecznego, albo b ce kompozycj  piasku rzecznego i kopalnianego p ukanego.
Piaski powinny odpowiada  wymaganiom podanym w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementów konstrukcji  przepustów
Lp. ciwo ci Wymagania
1 Zawarto  py ów mineralnych, %, nie wi cej ni : 1,5
2 Zawarto  zwi zków siarki, %, nie wi cej ni : 0,2
3 Zawarto  zanieczyszcze  obcych, %, nie wi cej

ni :
0,25

4 Zawarto  zanieczyszcze  organicznych. Barwa
cieczy nad kruszywem  nie ciemniejsza ni :

wzorcowa

5 Reaktywno  alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) nie wywo u ca zwi kszenia wymiarów liniowych ponad
0,1%

Zawarto  poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosi :
do 0,25 mm   -   od 14 do 19 %
do 0,5 mm     -   od 33 do 48 %
do 1 mm        -   od 57 do 76 %

wir
wir powinien spe nia  wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych.

Ponadto mrozoodporno wiru badan  zmodyfikowan  metod  bezpo redni  wg PN-B-11112 [19] ogranicza si  do 10
%.

wir powinien odpowiada  wymaganiom podanym w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dla wiru marki 30 do betonowych elementów konstrukcji  przepustów

Lp. ciwo ci Wymagania
1 Wytrzyma  na mia enie, wska nik rozkruszenia, %,

nie wi cej ni :
12

2 Zawarto  ziarn s abych, %, nie wi cej ni : 5
3 Nasi kliwo , %, nie wi cej ni : 1,0
4 Mrozoodporno  po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie

wi cej ni :
5,0

5 Zawarto  ziarn nieforemnych, %, nie wi cej ni : 20
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6 Zawarto  py ów mineralnych, %, nie wi cej ni : 1,5
7 Zawarto  zanieczyszcze  obcych, %, nie wi cej ni : 0,25
8 Zawarto  zwi zków siarki, %, nie wi cej ni : 0,1
9 Zawarto  zanieczyszcze  organicznych, barwa cieczy

nad kruszywem nie ciemniejsza ni :
wzorcowa

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu

2.3.3.  Uziarnienie mieszanki mineralnej
Sk adniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny by  tak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej
mie ci a si  w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia, rys. 1.
2.3.4. Sk adowanie kruszywa
Kruszywo nale y przechowywa  w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszyw. Pod e sk adowiska powinno by  równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie
dopu ci  do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego sk adowania i poboru.
Poszczególne kruszywa nale y sk adowa  oddzielnie, w zasiekach uniemo liwiaj cych wymieszanie si  s siednich
pryzm. Zaleca si , aby frakcje drobne kruszywa (poni ej 4 mm) by y chronione przed opadami za pomoc  plandek lub
zadasze .
Warunki sk adowania oraz lokalizacja sk adowiska powinny by  wcze niej uzgodnione z In ynierem.
2.3.5. Cement
2.3.5.1. Wymagania
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów winien spe nia  wymagania normy PN-
B-19701 [21].
Nale y stosowa  wy cznie cement portlandzki (bez dodatków). Do betonu klas B 25, B 30 i B 40 nale y stosowa
cement klasy 32,5 i 42,5.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.
Tablica 4.   Wymagania  ogólne  dla  cementu  do  betonowych  elementów  konstrukcji  przepustów
Lp. Wymagania Marka cementu

42,5 32,5
1 Wytrzyma  na ciskanie, po 2 dniach 10 -

MPa, nie mniej ni : po 7 dniach
po 28 dniach

-
42,5

16
32,5

2 Czas wi zania pocz tek wi zania, najwcze -niej po up ywie
min.
koniec wi zania najpó niej, h

60

12

60

12
3 Sta   obj to ci,  mm   nie wi cej ni : 10 10
4 Zawarto  SO3, % masy cementu, nie wi cej ni : 3,5 3,5
5 Zawarto  chlorków, %, nie wi cej ni : 0,10 0,10
6 Zawarto  alkaliów, %, nie wi cej ni : 0,6 0,6
7 czna zawarto  dodatków specjalnych (przy pieszaj cych twardnienie, pla-

styfikuj cych, hydrofobizuj cych) i technologicznych, dopuszczonych do sto-
sowania przez ITB, % masy cementu, nie wi cej ni

5,0 5,0

Cement powinien pochodzi  z jednego ród a dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jako  okre lona atestem
- musi by  zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.
2.3.5.2. Przechowywanie cementu
Warunki przechowywania cementu powinny odpowiada  wymaganiom normy BN-88/6731-08 [36].
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Miejsca przechowywania cementu mog  by  nast puj ce:
a.  dla cementu workowanego

sk ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed
opadami),
magazyny zamkni te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i cianach),

b. dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, elbetowe lub betonowe. W ka dym ze zbiorników nale y przecho-
wywa  cement jednego rodzaju i klasy, pochodz cy od jednego dostawcy.

2.3.6. Stal zbrojeniowa
Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji przepustów musi odpowiada  wymaganiom PN-H-
93215 [29].
Klasa, gatunek i rednica musi by  zgodna z dokumentacj  projektow  lub SST.
Nie dopuszcza si  zamiennego u ycia innych stali i innych rednic bez zgody Inspektora nadzoru.
Stal zbrojeniowa powinna by  sk adowana w sposób izolowany od pod a gruntowego, zabezpieczona od wilgoci,
chroniona przed odkszta ceniem i zanieczyszczeniem.
2.3.7. Woda
Woda do betonu powinna odpowiada  wymaganiom PN-B-32250 [24].
Bez bada  laboratoryjnych mo na stosowa  wodoci gow  wod  pitn .
Woda pochodz ca z w tpliwych róde  nie mo e by  u yta do momentu jej przebadania na zgodno  z podan  norm .
2.3.8. Domieszki chemiczne
Domieszki chemiczne do betonu powinny by  stosowane, je li przewiduje to dokumentacja projektowa i SST, przy
czym w przypadku braku danych dotycz cych rodzaju domieszek, ich dobór powinien by  dokonany zgodnie z zalece-
niami PN-B-06250 [8]. Domieszki powinny odpowiada  PN-B-23010 [22].

2.4. Materia y izolacyjne
Do izolowania drogowych przepustów betonowych i cianek czo owych nale y stosowa  materia y wskazane w doku-
mentacji projektowej lub SST posiadaj ce aprobat  techniczn  oraz atest producenta:

emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [44],
roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23],
lepik asfaltowy na gor co bez wype niaczy wg PN-C-96177 [25],
papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39],
wszelkie inne i nowe materia y izolacyjne sprawdzone do wiadczalnie i posiadaj ce aprobaty techniczne - za
zgod  Inspektora nadzoru.

2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i elbetowych
Deskowanie powinno odpowiada  wymaganiom okre lonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie nale y wykona  z materia ów odpowiadaj cych nast puj cym normom:

drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [26],
tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27],
tarcica li ciasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28],
gwo dzie wg BN-87/5028-12 [35],
ruby, wkr ty do drewna i podk adki do rub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-82505 [33] i PN-

M-82010 [30],
yty pil niowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna odpowiadaj ca wymaganiom okre-

lonym przez Wykonawc  i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Dopuszcza si  wykonanie deskowa  z innych materia ów, pod warunkiem akceptacji In yniera.

2.6. elbetowe elementy prefabrykowane
Kszta t i wymiary elbetowych elementów prefabrykowanych do przepustów i cianek czo owych powinny by  zgodne
z dokumentacj  projektow . Odchy ki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiada  PN-B-02356 [2].
Powierzchnie elementów powinny by  g adkie i bez raków, p kni  i rys. Dopuszcza si  drobne pory jako pozosta ci
po p cherzykach powietrza i wodzie do g boko ci 5 mm.
Po wbudowaniu elementów dopuszcza si  wyszczerbienia kraw dzi o g boko ci do 10 mm i d ugo ci do 50 mm
w liczbie 2 sztuk na 1 m kraw dzi elementu, przy czym na jednej kraw dzi nie mo e by  wi cej ni  5 wyszczerbie .
Sk adowanie elementów powinno odbywa  si  na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym pod u. Poszczególne
rodzaje elementów powinny by  sk adowane oddzielnie.

2.7. Materia y na awy fundamentowe
Cz  przelotowa przepustu i skrzyde ka mog  by  posadowione na:

awie fundamentowej z pospó ki spe niaj cej wymagania normy PN-B-06712 [12],
awie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cementem, spe niaj cej wymagania SST D-04.05.01 „Podbu-

dowa i ulepszone pod a z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,
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fundamencie z p yt prefabrykowanych z betonu zbrojonego, spe niaj cym wymagania materia owe podane
w niniejszej SST,
fundamencie z p yty z betonu wylewanego spe niaj cym wymagania materia owe podane w niniejszej SST.

2.8. Kamie amany do cianek czo owych
Mo na stosowa  na cianki czo owe kamie amany, o cechach fizycznych odpowiadaj cych wymaganiom PN-B-
01080 [1].
Cechy wytrzyma ciowe i fizyczne kamienia powinny odpowiada  wymaganiom podanym w tablicy 5.
Tablica 5. Wymagania wytrzyma ciowe i fizyczne kamienia amanego
Lp. ciwo ci Wymagania Metoda bada  wg
1 Wytrzyma  na ciskanie, MPa, co najmniej, w

stanie:
- powietrznosuchym
- nasycenia wod
- po badaniu mrozoodporno ci

61
51
46

PN-B-04110 [5]

2 Mrozoodporno . Liczba cykli zamra ania, po których wy-
st puj  uszkodzenia powierzchni, kraw dzi lub naro y, co
najmniej:

21 PN-B-04102 [4]

3 Odporno  na niszcz ce dzia anie atmosfery przemys owej.
Kamie  nie powinien ulega  niszczeniu w rodowisku agre-
sywnym, w którym zawarto  SO2 w mg/m3 wynosi:

od 0,5 do 10 PN-B-01080 [1]

4 cieralno  na tarczy Boehmego, mm, nie wi cej ni , w sta-
nie:
- powietrznosuchym
- nasycenia wod

2,5
5

PN-B-04111 [6]

5 Nasi kliwo  wod , %, nie wi cej ni : 5 PN-B-04101 [3]
Dopuszcza si  nast puj ce wady powierzchni licowej kamienia:

wg bienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczaj cych 20 % powierzchni,
szczerby oraz uszkodzenia kraw dzi i naro y o g boko ci do 10 mm, przy cznej d ugo ci uszkodze  nie
wi cej ni  10 % d ugo ci ka dej kraw dzi.

Kamie amany nale y przechowywa  w warunkach zabezpieczaj cych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem po-
szczególnych jego rodzajów.

2.9. Zaprawa cementowa
Do kamiennej cianki czo owej nale y stosowa  zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [20] marki nie ni szej ni  M 12.
Do zapraw nale y stosowa  cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [21], piasek wg PN-B-06711 [7] i wod
wg PN-B-32250 [24].

3. SPRZ T

3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonywania przepustów
Wykonawca przyst puj cy do wykonania przepustu i cianki czo owej powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania
z nast puj cego sprz tu:

koparki do wykonywania wykopów g bokich,
sprz tu do r cznego wykonywania p ytkich wykopów szerokoprzestrzennych,
urawi samochodowych,

betoniarek,
innego sprz tu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz ce transportu
Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia ów
4.2.1. Transport kruszywa
Kamie  i kruszywo nale y przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanie-
czyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiada  BN-67/6747-14 [37].
4.2.2. Transport cementu
Transport cementu powinien by  zgodny z BN-88/6731-08 [36].
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Przewóz cementu powinien odbywa  si  dostosowanymi do tego celu rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj -
cych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
4.2.3. Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniow  mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych przed powstawa-
niem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.
4.2.4. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywa  si  zgodnie z norm  PN-B-06250 [8].
Czas transportu powinien spe nia  wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po jej
wytworzeniu.
4.2.5. Transport prefabrykatów
Transport wewn trzny
Elementy przepustów wykonywane na budowie mog  by  przenoszone po uzyskaniu przez beton wytrzyma ci nie
ni szej ni  0,4 R (W).
Transport zewn trzny
Elementy prefabrykowane mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy je przed
uszkodzeniami.
Do transportu mo na przekaza  elementy, w których beton osi gn  wytrzyma  co najmniej 0,75 R (W).
4.2.6. Transport drewna i elementów deskowania
Drewno i elementy deskowania nale y przewozi  w warunkach chroni cych je przed przemieszczaniem, a elementy
metalowe w warunkach zabezpieczaj cych przed korozj  i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowi zany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z In ynierem,
regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wed ug dokumentacji projektowej lub SST,
czasowego prze enia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowej, SST
lub wskazówek Inspektora nadzoru

5.3. Roboty ziemne
5.3.1. Wykopy
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna by  zgodna z SST D - 02.00.00 „Roboty ziemne”.

ciany wykopów winny by  zabezpieczone na czas robót wg dokumentacji projektowej, SST i zalece  In yniera.
W szczególno ci zabezpieczenie mo e polega  na:

stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów,
podparciu lub rozparciu cian wykopów,
stosowaniu cianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcia cian wykopów mo na stosowa  drewno, elementy stalowe lub inne materia y zaakcepto-
wane przez In yniera.
Stosowane cianki szczelne mog  by  drewniane albo stalowe wielokrotnego u ytku. Typ cianki oraz sposób jej za-

bienia w grunt musi by  zgodny z dokumentacj  projektow  i zaleceniami In yniera.
Po wykonaniu robót ciank  szczeln  nale y usun , za  powsta  szczelin  zasypa  gruntem i zag ci .
W uzasadnionych przypadkach, za zgod  In yniera, cianki szczelne mo na pozostawi  w gruncie.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by  pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubo ci co naj-
mniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by  usuni ta r cznie lub mechanicznie z zastosowa-
niem koparki z oprzyrz dowaniem nie powoduj cym spulchnienia gruntu.
Odchy ki rz dnej wykonanego pod a od rz dnej okre lonej w dokumentacji projektowej nie mo e przekracza  +1,0
cm i -3,0 cm.
5.3.2. Zasypka przepustu
Jako materia  zasypki przepustu nale y stosowa wiry, pospó ki i piaski co najmniej rednie.
Zasypk  nad przepustem nale y uk ada  jednocze nie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej grubo ci z jedno-
czesnym zag szczeniem wed ug wymaga  dokumentacji projektowej lub SST.
Wska niki zag szczenia gruntu w wykopach i nasypach nale y przyjmowa  wg PN-S-02205 [34].

5.4. Umocnienie wlotów i wylotów
Umocnienie wlotów i wylotów nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  projektow  lub SST. Umocnieniu podlega dno
oraz skarpy wlotu i wylotu.
W zale no ci od rodzaju materia u u ytego do umocnienia, wykonanie robót powinno by  zgodne z wymaganiami
podanymi w SST D-06.00.00 „Roboty wyko czeniowe”.
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5.5. awy fundamentowe pod przepustami
awy fundamentowe powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  i SST.

Dopuszczalne odchy ki dla aw fundamentowych przepustów wynosz :
a. ró nice wymiarów awy fundamentowej w planie:

 2 cm dla przepustów sklepionych,
 5 cm dla przepustów pozosta ych,

b. ró nice rz dnych wierzchu awy:
 0,5 cm dla przepustów sklepionych,
 2 cm dla przepustów pozosta ych.

Ró nice w niwelecie wynikaj ce z odchy ek wymiarowych rz dnych awy, nie mog  spowodowa  spi trzenia wody w
przepu cie.

5.6. Roboty betonowe
5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa dla betonowych elementów konstrukcji przepustów powinna odpowiada  wymaganiom PN-B-
06250 [8].
Urabialno  mieszanki betonowej powinna pozwoli  na uzyskanie maksymalnej szczelno ci po zawibrowaniu bez wy-
st pienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
Urabialno  powinna by  dostosowana do warunków formowania, okre lonych przez:

kszta t i wymiary elementu konstrukcji oraz ilo  zbrojenia,
zak adan  g adko  i wygl d powierzchni betonu,
sposoby uk adania i zag szczania mieszanki betonowej.

Konsystencja powinna by  nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250 [8]. Nie mo e ona by  osi gni ta
przez wi ksze zu ycie wody ni  to jest przewidziane w sk adzie mieszanki. Zaleca si  sprawdzanie do wiadczalne
urabialno ci mieszanki betonowej przez prób  formowania w warunkach zbli onych do rzeczywistych.
Zawarto  powietrza w zag szczonej mieszance betonowej nie mo e przekracza : 2 % w przypadku niestosowania
domieszek napowietrzaj cych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek napowietrzaj cych.
Recepta mieszanki betonowej mo e by  ustalona dowoln  metod  do wiadczaln  lub obliczeniowo-do wiadczaln
zapewniaj  uzyskanie betonu o wymaganych w ciwo ciach.
Do celów produkcyjnych nale y sporz dzi  recept  robocz , uwzgl dniaj  zawilgocenie kruszywa, pojemno  urz -
dzenia mieszaj cego i sposób dozowania.
Zmiana recepty roboczej musi by  wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z poni szych przypadków:

zmiana rodzaju sk adników,
zmiana uziarnienia kruszywa,
zmiana zawilgocenia wywo uj ca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w ca kowitej ilo ci
wody zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej przekraczaj cej  5 dcm3.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywa  si  wy cznie w betoniarkach przeciwbie nych lub betonowniach.
Sk adniki mieszanki wg recepty roboczej musz  by  dozowane wagowo z dok adno ci :

 2 % dla cementu, wody, dodatków,
 3 % dla kruszywa.

Obj to  sk adników jednego zarobu betoniarki nie powinna by  mniejsza ni  90 % i nie mo e by  wi ksza ni  100 %
jej pojemno ci roboczej.
Czas mieszania zarobu musi by  ustalony do wiadczalnie, jednak nie powinien on by  krótszy ni  2 minuty.
Konsystencja mieszanki betonowej nie mo e ró ni  si  od konsystencji za onej (wg recepty roboczej) wi cej ni  20
% wska nika Ve-Be. Przy temperaturze 0o C wykonywanie mieszanki betonowej nale y przerwa , za wyj tkiem sytua-
cji szczególnych, w uzgodnieniu z In ynierem.
5.6.2. Wykonanie zbrojenia
Zbrojenie powinno by  wykonane wg dokumentacji projektowej, wymaga  SST i zgodnie z postanowieniem PN-B-
06251 [9].
Zbrojenie powinno by  wykonane w zbrojarni sta ej lub poligonowej.
Sposób wykonania szkieletu musi zapewni  niezmienno  geometryczn  szkieletu w czasie transportu na miejsce wbu-
dowania. Do tego celu zaleca si czenie w ów na przeci ciu pr tów drutem wi za kowym wy arzonym o rednicy
nie mniejszej ni  0,6 mm (wi zanie na podwójny krzy ) albo stosowa  spawanie. Zbrojenie musi zachowa  dok adne
po enie w czasie betonowania. Nale y stosowa  podk adki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo
z materia ów z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podk adek z pr tów stalowych. Szkielet zbroje-
nia powinien by  sprawdzony i zatwierdzony przez In yniera.
Sprawdzeniu podlegaj :

rednice u ytych pr tów,
rozstaw pr tów - ró nice rozstawu pr tów g ównych w p ytach nie powinny przekracza  1 cm, a w innych ele-
mentach 0,5 cm,
rozstaw strzemion nie powinien ró ni  si  od projektowanego o wi cej ni  2 cm,
ró nice d ugo ci pr tów, po enie miejsc ko czenia ich hakami, odci cia - nie mog  odbiega  od dokumentacji
projektowej o wi cej ni  5 cm,
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otuliny zewn trzne utrzymane w granicach wymaga  projektowych bez tolerancji ujemnych,
powi zanie zbrojenia w sposób stabilizuj cy jego po enie w czasie betonowania i zag szczania.

5.6.3. Wykonanie deskowa
Przy wykonaniu deskowa  nale y stosowa  zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskowa  drewnianych i ew. BN-73/9081-
02 [42] dla - stalowych.
Deskowanie powinno by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  i powinno zapewni  sztywno  i niezmien-
no  uk adu oraz bezpiecze stwo konstrukcji. Deskowanie powinno by  skonstruowane w sposób umo liwiaj cy atwy
jego monta  i demonta . Przed wype nieniem mieszank  betonow , deskowanie powinno by  sprawdzone, aby wyklu-
czy  wyciek zaprawy i mo liwo  zniekszta ce  lub odchyle  w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieim-
pregnowane przed wype nieniem ich mieszank  betonow  powinny by  obficie zlewane wod .
5.6.4. Betonowanie i piel gnacja
Elementy przepustów z betonu powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  i SST oraz powinny odpo-
wiada  wymaganiom:

a. PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzyma ci, nasi kliwo ci i odporno ci na dzia anie mrozu,
b. PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie sk adu betonu, mieszania, zag szczania, dojrzewania, piel -

gnacji i transportu.
Betonowanie konstrukcji nale y wykonywa  wy cznie w temperaturach nie ni szych ni  + 5o C.  W  wyj tkowych
przypadkach dopuszcza si  betonowanie w temperaturze ni szej ni  5o C, jednak wymaga to zgody In yniera oraz za-
pewnienia mieszance betonowej temperatury + 20o C w chwili jej uk adania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utrat  ciep a w czasie co najmniej 7 dni.
Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si  przykrycie powierzchni betonu lekkimi os onami wodoszczelny-
mi, zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i chroni cymi beton przed deszczem i inn  wod .
Woda stosowana do polewania betonu powinna spe nia  wymagania normy PN-B-32250 [24].
Dopuszcza si  inne rodzaje piel gnacji po akceptacji Inspektora nadzoru.
Rozformowanie konstrukcji, je eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, mo e nast pi  po osi gni ciu
przez beton co najmniej 2/3 wytrzyma ci projektowej.

5.7. Wykonanie betonowych elementów prefabrykowanych
W przypadku wykonywania prefabrykatów elementów przepustów na terenie budowy, kszta t i ich wymiary powinny
by  zgodne z dokumentacj  projektow . Dopuszcza si  odchy ki wymiarów podane w punkcie 2.6.

rednice pr tów i usytuowanie zbrojenia powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow . Otulenie pr tów zbrojenia
betonem od zewn trz powinno wynosi  co najmniej 30 mm dla przepustów rurowych i 40 mm dla przepustów skrzyn-
kowych. Pr ty zbrojenia powinny mie  kszta t zgodny z dokumentacj  projektow . Dopuszczalne odchylenie osi pr ta
w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianego dokumentacj  projektow  mo e wynosi  maksimum 5 mm.

5.8. Monta  betonowych elementów prefabrykowanych przepustu i cianek czo owych
Elementy przepustu i cianki czo owej z prefabrykowanych elementów powinny by  ustawiane na przygotowanym
pod u zgodnie z dokumentacj  projektow . Styki elementów powinny by  wype nione zapraw  cementow  wg PN-
B-14501 [20].

5.9. Wykonanie cianki czo owej z kamienia amanego
cianka czo owa z kamienia amanego powinna by  wykonana jako mur pe ny na zaprawie cementowej i odpowiada

wymaganiom BN-74/8841-19 [41].
Roboty murowe z kamienia powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  i SST.
Kamie  i zaprawa cementowa powinny odpowiada  wymaganiom  pkt 2.
Przy wykonywaniu cianki powinny by  zachowane nast puj ce zasady:

a. ciank  kamienn  nale y wykonywa  przy temperaturze powietrza nie mniejszej ni               0o C, a zaleca
si  j  wykonywa  w temperaturze + 5o C,

b. kamienie powinny by  oczyszczone i zmoczone przed u eniem,
c. pojedyncze kamienie powinny by  u one w taki sposób, aby ich powierzchnie wsporne by y mo liwie

poziome, a s siaduj ce kamienie nie rozklinowywa y si  pod wp ywem obci enia pionowego; wi ksze
szczeliny mi dzy kamieniami powinny by  wype nione kamieniem drobnym,

d. spoiny pionowe w dwóch kolejnych warstwach kamienia powinny mija  si ,
e. na ka  warstw  kamienia powinna by  na ona warstwa zaprawy w taki sposób, aby w murze nie by o

miejsc niezape nionych zapraw ,
f. wygl d zewn trzny cianki powinien by  utrzymany w jednolitym charakterze.

cianka z kamienia powinna by  wykonana tak, aby jej powierzchnia licowa by a zbli ona do p aszczyzn pionowych
lub poziomych, a kraw dzie przeci cia p aszczyzn by y w przybli eniu liniami prostymi.

5.10. Izolacja przepustów
Przed u eniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie izolowane nale y za-
gruntowa  np. przez:

dwukrotne smarowanie betonu emulsj  kationow  w przypadku powierzchni wilgotnych,
posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,

lub innymi materia ami zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.
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Zagruntowan  powierzchni  bezpo rednio przed u eniem izolacji nale y smarowa  lepikiem bitumicznym na gor co
i u  izolacj  z papy asfaltowej.
Dopuszcza si  stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez In yniera. Elementy nie pokryte izolacj
przed zasypaniem gruntem nale y smarowa  dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gor co.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola prawid owo ci wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych
Kontrol  robót przygotowawczych i robót ziemnych nale y przeprowadzi  z uwzgl dnieniem wymaga  podanych
w punkcie 5.2 i 5.3.

6.3. Kontrola robót betonowych i elbetowych
W czasie wykonywania robót nale y przeprowadza  systematyczn  kontrol  sk adników betonu, mieszanki betonowej
i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8], zgodnie z tablic  6.
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu rednic, ilo ci i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z dokumentacj
projektow  oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].
Tablica 6. Zestawienie wymaganych bada  betonu w czasie budowy wed ug PN-B-06250 [8]
Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub cz sto  badania
1 Badania sk adników betonu

1.1. Badanie cementu
 - czasu wi zania
 - sta ci obj to ci
 - obecno ci grudek

PN-B-19701 [21] bezpo rednio przed u yciem ka dej do-
starczonej partii

1.2. Badanie kruszywa
  - sk adu ziarnowego
  - kszta tu ziarn
  - zawarto  py ów mineralnych
  - zawarto ci zanieczyszcze
     obcych
  - wilgotno ci

PN-B-06714-15[15]
PN-B-06714-16[16]
PN-B-06714-13[14]

PN-B-06714-12[13]
PN-B-06714-18[17]

ka dej dostarczonej partii
ka dej dostarczonej partii
ka dej dostarczonej partii

ka dej dostarczonej partii
bezpo rednio przed u yciem

1.3. Badanie wody PN-B-32250 [24]
przy rozpocz ciu robót oraz w przypadku

stwierdzenia zanieczyszcze
1.4. Badanie dodatków
      i domieszek Instrukcja ITB 206/77 [43]

2 Badania mieszanki betonowej
- urabialno ci
- konsystencji

- zawarto ci powietrza w
   mieszance betonowej

PN-88/B-06250 [8]
przy rozpocz ciu robót
przy proj.recepty i 2 razy na
zmian  robocz
przy ustalaniu recepty oraz 2 razy na zmian  robocz

3 Badania betonu
3.1. Badanie wytrzyma ci
       na ciskanie na próbkach

PN-88/B-06250 [8]
przy ustalaniu recepty oraz po wykonaniu ka dej partii
betonu

3.2. Badania nieniszcz ce
      betonu w konstrukcji

PN-B-06261 [10]
PN-B-06262 [11]

w przypadkach technicznie uzasadnionych

3.3. Badanie nasi kliwo ci PN-B-06250 [8]
przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej ni  raz na 5000m3 betonu

3.4. Badanie odporno ci na
      dzia anie mrozu

PN-B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty 2 razy w czasie wykonywania
konstrukcji, ale nie rzadziej ni  raz na 5000 m3 betonu

3.5. Badanie przepuszczalno ci
       wody

przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej ni  raz na 5000 m3 betonu

6.4. Kontrola wykonania cianki czo owej z kamienia amanego
Przy wykonywaniu cianki czo owej z kamienia nale y przeprowadzi  badania zgodnie z BN-74/8841-19 [41] obejmu-

ce:
a. sprawdzenie prawid owo ci u enia i wi zania kamieni w ciance - przez ogl dziny,
b. sprawdzenie grubo ci cianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchy ki w grubo ci do  20 mm,
c. sprawdzenie grubo ci spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchy ki, dla:
      - spoin pionowych: 12 mm  + 8 mm lub - 4 mm,
      - spoin poziomych: 10 mm  + 10 mm lub - 5 mm,
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d. sprawdzenie prawid owo ci wykonania powierzchni i kraw dzi cianki:
zwichrowanie i skrzywienie powierzchni cianki: co najwy ej 15 mm/m,
odchylenie kraw dzi od linii prostej: co najwy ej 6 mm/m i najwy ej dwa odchylenia  na 2 m,
odchylenia powierzchni i kraw dzi od kierunku pionowego: co najwy ej 6 mm/m i  40 mm na ca ej wyso-
ko ci,
odchylenia górnych powierzchni ka dej warstwy kamieni od kierunku poziomego (je li mur ma podzia  na
warstwy): co najwy ej 3 mm/m i nie wi cej ni  30 mm na ca ej d ugo ci.

6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotów i wylotów
Umocnienie wlotów i wylotów nale y kontrolowa  wizualnie, sprawdzaj c ich zgodno  z dokumentacj  projektow .

6.6. Kontrola wykonania awy fundamentowej
Przy kontroli wykonania awy fundamentowej nale y sprawdzi :

rodzaj materia u u ytego do wykonania awy,
usytuowanie awy w planie,
rz dne wysoko ciowe,
grubo awy,
zgodno  wykonania z dokumentacj  projektow .

6.7. Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane nale y sprawdza  w zakresie:

kszta tu i wymiarów (d ugo , wymiary wewn trzne, grubo cianki - wg dokumentacji projektowej),
wygl du zewn trznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
wytrzyma ci betonu na ciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6,  pkt 3.1),
rednicy pr tów i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacj  projektow  i wymaganiami punktów 5.6.2 i

5.7).

6.8. Kontrola po czenia prefabrykatów
Po czenie prefabrykatów powinno by  sprawdzone wizualnie w celu porównania zgodno ci zmontowanego przepustu
z dokumentacj  projektow  oraz ustaleniami punktu 5.8.

6.9. Kontrola izolacji cian przepustu
Izolacja cian przepustu powinna by  sprawdzona przez ogl dziny w zgodno ci z wymaganiami punktu 5.10.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest:

m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacji cianki czo owej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Zasady odbioru robót
Zasady odbioru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, da y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :

wykonanie wykopu,
wykonanie aw fundamentowych,
wykonanie deskowania,
wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
dostarczenie materia ów,
wykonanie aw fundamentów i ich piel gnacj ,
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wykonanie deskowania,
monta  konstrukcji przepustu wraz ze ciankami czo owymi 1),
zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przepustu 2),
rozebranie deskowania,
wykonanie izolacji przepustu,
wykonanie zasypki z zag szczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacj  projektow ,
umocnienie wlotów i wylotów,
uporz dkowanie terenu,
wykonanie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

1) dla przepustów wykonywanych z elementów prefabrykowanych
2) dla przepustów wykonywanych na mokro.
Cena 1 szt. cianki czo owej, przy samodzielnej jej realizacji, obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie wykopów,
dostarczenie materia ów,
wykonanie cianki czo owej:

a. w przypadku cianki betonowej
ew. wykonanie deskowania i pó niejsze jego rozebranie,
ew. zbrojenie elementów betonowych,
betonowanie konstrukcji fundamentu, cianki i skrzyde ek lub monta  elementów z prefabrykatów,

b. w przypadku cianki z kamienia
roboty murowe z kamienia amanego,

 dla wszystkich rodzajów cianek czo owych:
wykonanie izolacji przeciwwilgotno ciowej,
zasypka cianki czo owej,
ew. umocnienie wlotu i wylotu,
uporz dkowanie terenu,
wykonanie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
1. PN-B-01080 Kamie  dla budownictwa i drogownictwa. Podzia i zastosowanie wg w asno ci fizyczno-

mechanicznych
2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych

z betonu
3. PN-B-04101 Materia y kamienne. Oznaczenie nasi kliwo ci wod
4. PN-B-04102 Materia y kamienne. Oznaczenie mrozoodporno ci metod  bezpo redni
5. PN-B-04110 Materia y kamienne. Oznaczenie wytrzyma ci na ciskanie
6. PN-B-04111 Materia y kamienne. Oznaczenie cieralno ci na tarczy Boehmego
7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
8. PN-B-06250 Beton zwyk y
9. PN-B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne

10. PN-B-06261 Nieniszcz ce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultrad wi kowa badania wytrzyma o-
ci betonu na ciskanie

11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzyma ci betonu na ciskanie za pomoc  m otka
SCHMIDTA typu N

12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto ci zanieczyszcze  obcych
14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci py ów mineralnych
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sk adu ziarnowego
16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kszta tu ziarn
17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasi kliwo ci
18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywno ci alkalicznej
19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych
20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e
21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci
22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre lenia
23. PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania
24. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wype niaczy stosowany na gor co
26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
27. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
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28. PN-D-96002 Tarcica li ciasta ogólnego przeznaczenia
29. PN-H-93215 Walcówka i pr ty stalowe do zbrojenia betonu
30. PN-M-82010 Podk adki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
31. PN-M-82121 ruby ze bem kwadratowym
32. PN-M-82503 Wkr ty do drewna ze bem sto kowym
33. PN-M-82505 Wkr ty do drewna ze bem kulistym
34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
35. BN-87/5028-12 Gwo dzie budowlane. Gwo dzie z trzpieniem g adkim, okr ym i kwadratowym
36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas transportu
38. BN-79/6751-01 Materia y izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na ta mie aluminiowej
39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z w ókien szklanych
40. BN-69/7122-11 yty pil niowe z drewna
41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
42. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu kruszywowego. Wyma-

gania i badania

10.2. Inne dokumenty
43. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania py ów lotnych do betonów kruszywowych.
44. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r.
45. Wymagania i zalecenia dotycz ce wykonywania betonów do konstrukcji mostowych. GDDP, Warszawa, 1990 r.
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D – 03.02.00 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW LINIOWYCH POD RUROCI GI
W GRUNTACH KAT. I ÷ IV

1. WST P

1.1..Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania ogólne dotycz ce wy konania
i odbioru wykopów liniowych. pod ruroci gi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu
 i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.w ilo ci:

1.3. Przedmiot i zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, wraz z przedmiarem robót i projektem wykonawczym obejmuj  wszystkie
czynno ci podstawowe, pomocnicze i towarzysz ce (prace przygotowawcze) wyst puj ce przy wykonywaniu robót
ziemnych zwi zanych z budow  sieci wodoci gowych i kanalizacyjnych drogowych w ramach przebudowy ul. Sien-
kiewicza i odcinka ul. Kwa nej w m. Chró cice, gmina Dobrze  Wielki.

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

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

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

nieskaliste mineralne,
nieskaliste organiczne.

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

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

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

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

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

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

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

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

1.7. Dokumentacja robót ziemnych
Dokumentacj  robót ziemnych stanowi :

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w
sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budow ,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
pó n. zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówie  publicznych), spo-
rz dzona zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowla-
nych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pó n. zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane
dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n. zmianami),

- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania u ytych
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881),

- protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych i robót zanikaj cych, z za czonymi protoko ami z bada  kon-
trolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wcze niej wymienione cz ci sk adowe dokumentacji z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami).

Roboty nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIA Y

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

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

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

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

3. SPRZ T

3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu  podane zosta y  w  SST  D – 00.00.00 „Wymagania ogólne"
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpo-
wiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakcepto-
wanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumen-
tacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow .
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie
i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytko-
wania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u y-
ciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia niegwarantuj ce zachowania warunków umowy, zostan  przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

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

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

4. TRANSPORT

4.1.Wwymagania dotycz ce transportu podane zosta y w SST D – 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na
jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót ziemnych zgodnie z zasadami okre lonymi w doku-
mentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w od-
niesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. rodki transportu nieodpowiadaj ce
warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przy-
wrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

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

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót podane zosta y w SST D – 00.00.00 „Wymagania ogólne"
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  zastosowanych materia ów
i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich elemen-
tów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie
przez Inspektora nadzoru. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wy-
znaczaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na w asny
koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno ci za ich dok adno .
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte na wyma-
ganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak e w normach i wytycz-
nych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót, rozrzuty normalnie
wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz
inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti .
Polecenia Inspektora nadzoru b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro  za-
trzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca.

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

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

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

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

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

5.5. Zasypka wykopów
yty materia  i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodowa  uszkodzenia u onego przewodu i obiektów

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

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

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

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.  Zasady  kontroli  jako ci   robót  podane  zosta y  w  SST  D – 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno ci z wymaganiami specyfikacji okre lonymi
w pkt. 5 oraz z dokumentacj  projektow .
Szczególn  uwag  nale y zwróci  na:
• w ciwe uj cie i odprowadzenie wód opadowych,
• w ciwe uj cie i odprowadzenie wysi ków wodnych.
6.2.2. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.
Tablica nr 4
Lp. Badana cecha Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów

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

2 Pomiar szeroko ci dna wykopu

3 Pomiar rz dnych powierzchni wykopu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar równo ci powierzchni wykopu

6 Pomiar równo ci skarp

7 Pomiar spadu pod nego powierzchni
wykopu

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

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

6.4. Badanie wska nika  (stopnia)  zag szczenia  gruntu  zgodne  z  norm  BN-77/8931-12
Badania wska nika zag szczenia gruntu wykonuje si  przy u yciu obj to ciomierza piaskowego lub wodnego dla
gruntów o uziarnieniu dgo^20 mm, a przy u yciu cylindra (pier cienia) wciskanego, dla gruntów drobnoziarnistych
dgo^2 mm (gdzie dgg oznacza rednic  zast pcz  ziarna, poni ej której w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).
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Pobieranie  próbek  gruntu do badania nale y przeprowadzi  zgodnie z PN-74/B-04452. S  cztery metody pobierania
próbek:

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

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

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót podane zosta y w SST D – 00.00.00 „Wymagania ogólne"
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót ziemnych liniowych
Jednostkami obmiaru s :

wykopy i zasypka - m3,
umocnienie cian wykopów - m2,
wykonanie pod a - m3 (lub m2 i grubo  warstwy w m).

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

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

kana ów jajowych w mm
Ruroci gi
PCW, PE

nie umocnione umocnione
Szeroko  wykopu b w m

a b c d
01 50-150 0,80 0,90
02 200 0,90 1,00
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

250
300
350
400
500
600
700
800
900

1000
1200

0,95
1,00
1,15
1,20
1,35
1,50
1,65
1,80
1,95
2,10
2,40

1,05
1,10
1,25
1,30
1,45
1,60
1,75
1,90
2,05
2,20
2,50

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

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

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

Przy uk adaniu ruroci gów z rur preizolowanych wymiary dna wykopu nie umocnionego o cianach pionowych nale y
przyjmowa  zgodnie z tablic  nr 3 w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.
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Obj to  ziemi do zasypania oblicza si  jako ró nic  obj to ci wykopu i sumy obj to ci u onej rury, obj to ci pod-
a i przysypania do wysoko ci 0,5 m ponad wierzch rury.

8. ODBIOR ROBÓT

8.1. Zasady odbioru robót podano w SST D – 00.00.00 „Wymagania ogólne"
8.2. Kontrola i odbiór robót wykopowych
Przed przyst pieniem do robót monta owych sieci sanitarnych nale y dokona  kontroli i odbioru robót ziemnych,
(zasadniczych i towarzysz cych). Kontrola ta powinna dotyczy :
- zabezpieczenia terenu wokó  wykopów z wolnym pasem wzd  wykopu,
- obudowy wykopu,
- ta nachylenia skarp,
- zabezpieczenia krzy uj cych si  z wykopem urz dze  podziemnych,
- zej cia do wykopów,
- pod a,
- drena u,
- cianki szczelnej,
- ig ofiltrów.
Odbioru robót wykopowych nale y dokona  zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

8.3. Odbiór techniczny cz ciowy
8.3.1. Przy odbiorze cz ciowym powinny by  przedstawione nast puj ce dokumenty:

a. pozwolenie na budow  wydane przez w ciwy terenowy organ administracji pa stwowej,
b. projekt techniczny przewodu,
c. dane geotechniczne zawieraj ce informacje dotycz ce:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.4.Odbiór techniczny ko cowy
8.4.1. Przy odbiorze ko cowym powinny by  przed one nast puj ce dokumenty:

a. protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych,
b. protokó  przeprowadzonego badania stopnia zag szczenia grunty po zasypaniu przewodu.

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

9. PODSTAWA  P ATNO CI

9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podane w SST D – 00.00.00 Wiadomo ci ogólne"
9.2.Zasady rozliczenia i p atno ci
Rozliczenie robót ziemnych i towarzysz cych mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót
i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych.
Je eli w trakcie wykonywania robót ziemnych liniowych wyst pi konieczno  zabezpieczenia ruchu ko owego i (lub)
pieszego oraz wykonania robót przygotowawczych i innych z nimi zwi zanych to koszty tych robót obejmuj :

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

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

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

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

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

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

techniczne wykonania.
PN-B-10725:199 Wodoci gi. Przewody zewn trzne. Wymagania i badania.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe
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10.2.Ustawy
-    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n. zm.),
-    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),
-    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),
-    Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpo arowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),
-    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),
-    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

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

10.4. lnne dokumenty
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 - COBRTI INSTAL,
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciep owniczych z rur i elementów preizolowanych - zeszyt 4 -
COBRTI INSTAL,
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodoci gowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II. Instalacje sanitarne
i przemys owe - wydawnictwa Arkady,
Opracowanie pt. „Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, u ytkowanie".
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D – 03.02.01 ROBOTY MONTA OWE SIECI KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH
W SYSTEMIE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania
i odbioru robót zwi zanych z budow  sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) wraz z przedmiarem robót i projektem wykonawczym dokument przetar-
gowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. w ramach przebudowy ul. Sienkiewicza i
odcinka ul. Kwa nej w m. Chró cice, gmina Dobrze  Wielki.

1.3. Przedmiot i zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci podstawowe wyst puj ce przy monta u sieci
kanalizacyjnych i przykanalików z tworzyw sztucznych oraz obiektów i urz dze  na tych sieciach, a tak e roboty tym-
czasowe oraz prace towarzysz ce w ramach uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Lompy
– Zielona w Brzegu
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wy ej s : wykopy, umocnienia cian
wykopów, odwodnienie wykopów na czas monta u ruroci gów w przypadku wyst pienia wysokiego poziomu wód
gruntowych (wzgl dnie opadowych), wykonanie pod a, zasypanie wykopów wraz z zag szczeniem obsypki i zasyp-
ki.
Do prac towarzysz cych nale y zaliczy  mi dzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich inwenta-
ryzacj  powykonawcz .

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

rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi
w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.4.
.System kanalizacyjny - sie  ruroci gów i urz dze  lub obiektów pomocniczych, które s  do odprowadzania cie-
ków i wód powierzchniowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.
System grawitacyjny -  system  kanalizacyjny,  w  którym  przep yw  odbywa  si  dzi ki  sile  ci ko ci,  a  przewody  s
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cz ciowego nape nienia.
Sie  deszczowa - sie  przeznaczona do odprowadzania cieków opadowych.
Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza cz  komory roboczej i komin w azowy s
wykonane z prefabrykatów.
Studzienka w azowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynno ci eksploat-
acyjnych w kanale.
Studzienka inspekcyjna (przegl dowa) - studzienka niew azowa przystosowana do wykonywania czynno ci eksploa-
tacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoc  urz dze  hydraulicznych (czyszczenie kana ów) oraz techniki
video do przegl dów kana ów.
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przep ywu cieków.

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

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

2. MATERIA Y

2.1. Wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w SST D - 00.00.00  „Wymaga-
nia ogólne" pkt 2
Materia y stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie :
oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wpro-
wadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za
zgodn  z wymaganiami podstawowymi, lub
deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie  znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym  przez
Komisj  Europejsk , lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zko-
wemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn , b  uznano
za „regionalny wyrób budowlany".

2.2. Rodzaje materia ów
2.2.1. Rury i kszta tki z niezmi kczonego polichlorku winylu (PVC-U)
Rury i kszta tki z niezmi kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji musz  spe nia  warunki
okre lone w PN-EN 1401-1:1999.
Wymiary DN/OD rur i kszta tek s  nast puj ce:
160, mm.
2.2.2. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne musz  spe nia  warunki okre lone w PN-EN 10729:1999.
Studzienki kanalizacyjne powinny by  wykonane z materia ów trwa ych. Zaleca si :

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniaj cymi,
- kr gi betonowe i elbetowe czone na zapraw  cementow  lub na uszczelki,

W przypadku cieków agresywnych nale y zastosowa  odpowiednie materia y chemoodporne lub izolacje.
Minimalna rednica wewn trzna studzienki w azowej powinna wynosi  1,20 m wyj tkowo dopuszcza si  1,0 m a wy-
soko  komory roboczej 2,0 m.

3. SPRZ T

3.1. Wymagania  dotycz ce  sprz tu  podane  zosta y w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3
Do wykonania robót nale y stosowa  jedynie taki sprz t, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  wyko-
nywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod
wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.
Sprz t stosowany do wykonania robót musi by  utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy, oraz spe nia
normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy  kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu.
Wybrany sprz t, po akceptacji nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz ce transportu podane zosta y w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4
4.2. Wymagania dotycz ce przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgl du na specyficzne cechy rur nale y spe ni  nast puj ce dodatkowe wymagania:
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rury nale y przewozi  wy cznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadaj cymi boczne wsporniki o mak-
symalnym rozstawie 2 m, a wystaj ce poza pojazd ko ce rur nie mog  by  d sze ni  1 m,
je eli przewo one s  lu ne rury, to przy ich uk adaniu w stosy na samochodzie wysoko adunku nie powinna przekra-
cza  1 m, podczas transportu rury powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe cz ci rodków
transportu jak ruby, cuchy, itp. Lu no uk adane rury powinny by  zabezpieczone przed zarysowaniem przez pod o-
enie tektury falistej i desek pod cuch spinaj cy boczne ciany skrzyni samochodu,

podczas transportu rury powinny by  zabezpieczone przed zmian  po enia. Platforma samochodu powinna by  usta-
wiona w poziomie.
Wed ug istniej cych zalece  przewóz powinien odbywa  si  przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotycz ce przewozu studzienek kanalizacyjnych
4.3.1. Wymagania dotycz ce przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
Studzienki podczas transportu musz  by  zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by  u one ci le obok siebie
i zabezpieczone przed przesuwaniem si  (wy cznie materia ami niemetalowymi - najlepiej ta mami parcianymi).
Powierzchnie pojazdów przewo cych studzienki musz  by  równe i pozbawione ostrych lub wystaj cych kraw dzi.
4.3.2. Wymagania dotycz ce przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich elementów prefabrykowa-
nych
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nale y przewozi  w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu musz  by
zabezpieczone przed mo liwo ci  przesuni cia si . Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na ko owych
rodkach transportu powinny by  one uk adane na elastycznych podk adach.

4.4. Sk adowanie materia ów
4.4.1. Sk adowanie rur i kszta tek w wi zkach lub luzem
Rury i kszta tki nale y w okresie przechowywania chroni  przed bezpo rednim dzia aniem promieniowania s oneczne-
go i temperatur  przekraczaj  40°C.
Przy d ugotrwa ym sk adowaniu (kilka miesi cy lub d ej) rury powinny by  chronione
przed dzia aniem wiat a s onecznego przez przykrycie sk adu plandekami brezentowymi lub innym materia em (np.
foli  nieprze roczyst  z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nale y zapewni  cyrkulacj  powietrza pod pow ok
ochronn  aby rury nie nagrzewa y si  i nie ulega y deformacji.
Oryginalnie zapakowane wi zki rur mo na sk adowa  po trzy, jedna na drugiej do wysoko ci maksymalnej 3 m, przy
czym ramki wi zek winny spoczywa  na sobie, lu ne rury lub niepe ne wi zki mo na sk adowa  w stosach na równym
pod u, na podk adkach drewnianych o szeroko ci min. 10 cm, grubo ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy po-
winny by  z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odst pach co 1-2 m. Wysoko  uk adania
rur w stosy nie powinna przekracza  7 warstw rur i 1,5 m wysoko ci. Rury o ró nych rednicach winny by  sk adowane
odr bnie.
Rury kielichowe uk ada  kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela  przek adkami drewnianymi.
Stos nale y zabezpieczy  przed przypadkowym ze lizgni ciem si  rury poprzez ograniczenie jego szeroko ci przy po-
mocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odst pach 1+2 m.
4.4.2. Sk adowanie studzienek z tworzyw sztucznych
Sk adowa  nale y w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie by y nara one na uszkodze-
nia. Mog  by  przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze poni ej 40°C. Studzienki nale y chroni
przed kontaktem z olejami i smarami.
4.4.3. Sk adowanie studzienek prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane nale y sk adowa  na placu sk adowym o wyrównanej i odwodnionej powierzchni. Prefabry-
katy drobnowymiarowe mog  by  uk adane w stosach o wysoko ci do 1,80 m. Stosy powinny by  zabezpieczone przed
przewróceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót podane zosta y w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5
5.2. Warunki przyst pienia do robót
Przed przyst pieniem do monta u sieci kanalizacyjnej nale y:
dokona  geodezyjnego wytyczenia trasy ruroci gu,
wykona  wykopy z ewentualnym umocnieniem ich cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
obni  poziom wody gruntowej  na czas wykonywania robót podstawowych  (w przypadku wyst pienia wysokiego
poziomu wód gruntowych lub opadowych),
przygotowa  pod e pod ruroci g zgodnie z dokumentacj .

5.3. Monta  ruroci gów
Monta  ruroci gów mo e odbywa  si  dwoma metodami:
monta  odcinków ruroci gów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
monta  odcinków ruroci gu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by  u one w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na ca ej d ugo ci po-
winny przylega  do pod a na co najmniej 1/4 obwodu.
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5.4. Po czenia rur i kszta tek z PVC
Przed monta em rur i kszta tek z PVC  nale y dokona  ich ogl dzin. Powierzchnie wewn trzne i zewn trzne rur oraz
kszta tek powinny by  g adkie, czyste, bez przypale , pozbawione nierówno ci, porów i jakichkolwiek innych uszko-
dze  w stopniu uniemo liwiaj cym spe nienie wymaga  okre lonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-
3:2002(11) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.
5.4.1. Po czenia kielichowe na wcisk
Monta  po cze  kielichowych polega na wsuni ciu (wci ni ciu) ko ca rury w kielich, z osadzon  uszczelk  (pier cie-
niem elastomerowym), do okre lonej g boko ci. Dopuszczalne jest stosowanie rodka smaruj cego u atwiaj cego
wsuwanie. Nale y zwróci  szczególn  uwag  na osiowe wprowadzenie ko ca rury w kielich.

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

6. KONTROLA  JAKO CI  ROBÓT

6.1.  Zasady kontroli jako ci robót podane zosta y w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6
6.2. Kontrol  wykonania sieci kanalizacyjnych nale y przeprowadzi  zgodnie z zaleceniami okre lonymi w ze-
szycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt

6.3. Kontrola i badania przy odbiorze.
Szczelno  przewodów wraz z pod czeniami i studzienkami nale y zbada  zgodnie z zasadami okre lonymi w PN-EN
1610:2002. Badanie to powinno by  przeprowadzone z u yciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).
Metoda bada  powinna by  wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegó owej specyfikacji technicznej (ST).
Przewód kanalizacyjny spe nia wymagania okre lone w normie (podczas badania szczelno ci przy u yciu powietrza),
gdy spadek ci nienia zmierzony po up ywie czasu bada  jest mniejszy ni  okre lony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.
Je eli w czasie wykonywania próby szczelno ci z u yciem powietrza wyst puj  uszkodzenia, nale y przeprowadzi
badanie wod  i wyniki te powinny by  decyduj ce.
Wymagania dotycz ce badania szczelno ci przy pomocy wody, s  spe nione, je eli ilo  wody dodanej (podczas wyko-
nywania bada ) nie przekracza:
0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów,
0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami w azowymi,
0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,
0,60 l/m2 - odnosi si  do wewn trznej powierzchni zwil onej rur i studzienek.

7.  OBMIARU ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót podane zosta y w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i SST, w jed-
nostkach ustalonych w kosztorysie.
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy monta u sieci wodoci gowych s  roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych
cian, wykonanie pod a pod ruroci gi oraz zasypanie z zag szczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót nale y

przyj  takie same jak dla robót ziemnych okre lone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru s :
wykopy i zasypka - m3,
umocnienie cian wykopów - m2,
wykonanie pod a - m3 (lub m2 i grubo  warstwy w m).
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych
Obmiaru robót podstawowych sieci i przy czy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robót w oparciu o KNR dokonu-
je si  z uwzgl dnieniem podzia u na:
rodzaj rur i ich rednice,
rodzaj wykopu - o cianach pionowych lub skarpowych,

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

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

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

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

zyjnych, ograniczaj cych odcinek poddany próbie.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Zasady odbioru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8
8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nale y przeprowadzi  zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt.
7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych

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

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

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

8.5. Odbiór techniczny ko cowy
Badania przy odbiorze technicznym ko cowym polegaj  na:
zbadaniu zgodno ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacj  geodezyjn ,
zbadaniu zgodno ci protoko u odbioru wyników bada  stopnia zag szczenia gruntu zasypki wykopu,
zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
zbadaniu protoko ów odbiorów prób szczelno ci przewodów kanalizacyjnych. Wyniki bada  powinny by  wpisane do
dziennika budowy, który z:

protoko ami odbiorów technicznych cz ciowych przewodu kanalizacyjnego (za cznik 1),
projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
wynikami bada  stopnia zag szczenia gruntu zasypki wykopu,
inwentaryzacj  geodezyjn ,
protoko em szczelno ci systemu kanalizacji grawitacyjnej (za cznik 2), nale y przekaza  inwestorowi wraz
z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne  jest   dokonanie  wpisu   do   dziennika   budowy   o   wykonaniu   odbioru technicznego ko cowego.
Teren   po  budowie   przewodu   kanalizacyjnego   powinien   by   doprowadzony  do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcj  obs ugi okre lonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze ko cowym

 o wiadczenia  wykonaniu   przewodu   kanalizacyjnego   zgodnie  z  dokumentacj   projektow   i  warunkami
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pozwolenia na budow , o doprowadzeniu do nale ytego stanu i porz dku terenu budowy, a tak e - w razie korzystania -
ulicy i s siaduj cej z budow  nieruchomo ci.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci
Rozliczenie robót monta owych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych mo e by  dokonane jednorazowo po
wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbio-
rów cz ciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru ko cowego.
Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto  tych robót obliczona na
podstawie:
okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót potwierdzonych przez zamawiaj ce-
go lub ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.
Ceny  jednostkowe  wykonania   robót   lub   kwoty   rycza towe   obejmuj ce   roboty monta owe sieci kanalizacyj-
nych z tworzyw sztucznych uwzgl dniaj :

przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materia ów, narz dzi i sprz tu,
obs ug  sprz tu nie posiadaj cego etatowej obs ugi,
przenoszenie podr cznych urz dze  i sprz tu w miar  post pu robót,
wykonanie robót ziemnych,
monta  ruroci gów i obiektów sieciowych i urz dze ,
wykonanie prób szczelno ci,
usuni cie wad i usterek powsta ych w czasie wykonywania robót,
doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

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

9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie,   przestawianie,   przykrycie   i   usuni cie   tymczasowych   oznakowa  pionowych, poziomych,
barier i wiate ,
utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowa ,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

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

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n.

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

Nr 72, poz. 747).
10.2. Rozporz dzenia
Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Re- w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespo ów
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gionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r

uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 2 grudnia 2002 r

w sprawie systemów oceny zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposo-
bu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 2 grudnia 2002 r

w sprawie okre lenia polskich jednostek organizacyjnych upowa nionych
do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki
Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169, poz. 1650).

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r

w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia 2004 r.

w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 27 sierpnia 2004 r

zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie dziennika budowy, monta u i roz-
biórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zamawiaj cego dane doty-
cz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrze nia 2004 r

w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

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

przewodowe z niezmi kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kana-
lizacji. Wymagania dotycz ce rur, kszta tek i systemu

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

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

PN-EN1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci nieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotycz -
ce rur, kszta tek i systemu (Zmiana A1)

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

PN-EN 588-1:2000 Rury w ókno cementowe do kanalizacji. Rury, z cza i kszta tki do systemów grawi-
tacyjnych

PN-EN 588-2:2000 Rury w ókno cementowe do kanalizacji. Cze  2: Studzienki w azowe i nie w azowe
PN-EN 124:2000 Zwie czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu piesze-

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

witacyjnej
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materia owe dotycz ce uszczelek z czy

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

rur wodoci gowych i odwadniaj cych. Cz  2: Elastomery termoplastyczne
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D – 03.02.03 ROBOTY MONTA OWE SIECI WODOCI GOWYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH

1 WST P

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru sieci wo-
doci gowych przeznaczonych do przesy ania wody na cele bytowo-gospodarcze dla ludno ci i innych odbiorców.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienio-
nych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci podstawowe wyst puj ce przy monta u sieci
wodoci gowych, przewodów wodoci gowych w ramach przebudowy ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwa nej w m.
Chró cice, gmina Dobrze  Wielki.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe przyj te w niniejszej specyfikacji technicznej s  zgodne z okre leniami przyj tymi w zeszycie
nr 3 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Wodoci gowych" wydanych przez Centralny

rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi
w SS T D – 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.4.
Sie  wodoci gowa
Uk ad po czonych przewodów i ich uzbrojenia, przesy aj cych i rozprowadzaj cych wod  przeznaczon  do spo ycia
przez ludzi, znajduj cych si  poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na
przy czu wodoci gowym.
Przewód wodoci gowy tranzytowy Przesy owy przewód bez odga zie , przeznaczony wy cznie do przesy u wody.
Przewód wodoci gowy magistralny Magistrala wodoci gowa, przewód z odga zieniami, przeznaczony do rozprowa-
dzania   wody do przewodów rozdzielczych.
Przewód wodoci gowy rozdzielczy, osiedlowy Przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do przy czy wodo-
ci gowych.
Przy cze wodoci gowe Przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodoci gowej w obiekcie.
Uzbrojenie przewodów wodoci gowych Armatura i przyrz dy pomiarowe zapewniaj ce prawid owe dzia anie i eks-
ploatacj  sieci wodoci gowej.
Armatura sieci wodoci gowych - w zale no ci od przeznaczenia.

armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,
armatura odpowietrzaj ca - zawory odpowietrzaj ce, napowietrzaj ce, odpowietrzaj co-napowietrzaj ce,
armatura reguluj ca - zawory regulacyjne i redukcyjne,
armatura przeciwpo arowa - hydranty,
armatura czerpalna - zdroje uliczne.

Studzienka    wodoci gowa;    komora    wodoci gowa    -    obiekt    na    przewodzie wodoci gowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).
Po czenie elektrooporowe - po czenie mi dzy kielichem PE lub kszta tk  siod ow  zgrzewan  elektrooporowo a rur
lub kszta tk  z bosym ko cem. Kszta tki zgrzewane elektrooporowe s  nagrzewane przez element grzejny umieszczony
przy ich powierzchni czenia, powoduj cy stopienie przylegaj cego materia u i zgrzanie powierzchni rury z kszta tk .
Po czenie doczo owe - po czenie, które uzyskuje si  w wyniku   nagrzania przygotowanych do czenia powierzchni
przez przy enie ich do p askiej p yty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nast pnie usuni cie

yty grzejnej i doci ni cie czonych ko ców.
Po czenie siod owe - po czenie uzyskane w wyniku ogrzania wkl ej powierzchni siod a i zewn trznej powierzchni
rury a  do uzyskania temperatury zgrzewania, a nast pnie usuni cie elementu grzejnego i doci ni cie czonych po-
wierzchni.
Po czenie mechaniczne - po czenie rury PE z inn  rur  PE lub innym elementem ruroci gu za pomoc  z czki zawie-
raj cej element zaciskowy.

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow  posta-
nowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci wodoci gowych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze
sztuk  budowlan . Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D – 00.00.00 „Wymagania ogólne"  pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robót monta owych sieci wodoci gowych
Dokumentacj  robót monta owych sieci wodoci gowych stanowi :

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
„w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
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dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budow ,
projekt wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówie  publicznych),
sporz dzona zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó-
owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego
dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n. zmia-
nami),
dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania u y-
tych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881),
protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych i robót zanikaj cych, z za czonymi protoko ami z bada
kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza czyli wcze niej wymienione cz ci sk adowe dokumentacji robót z nanie-
sionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo bu-
dowlane z dnia 7 lipca 1994 r - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmiana-
mi). Roboty nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wyko-
nania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla   realizacji konkretnego zadania.

2.    MATERIA Y

2.1. Wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano SST D – 00.00.00 „Wymagania
ogólne" pkt 2
Materia y stosowane do budowy sieci wodoci gowych powinny mie :

oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  euro-
pejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj
techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzna-

 przez Komisj  Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi, lub
deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpie-
cze stwa okre lonym przez Komisj  Europejsk  lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu ozna-
kowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  b  uzna-
no za „regionalny wyrób budowlany".

2.2. Rodzaje materia ów
2.2.1.   Rury i kszta tki z niezmi kczonego polichlorku winylu (PVC-U)
Rury i kszta tki z PVC-U musz  spe nia  warunki okre lone w normach PN-EN 1452-2 i
PN-EN 1452-3. Wymiary DN/OD rur i kszta tek do budowy sieci wodoci gowych s  nast puj ce:
12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315,
355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 rnm.
2.2.2  Uzbrojenie sieci wodoci gowej
Armatura sieci wodoci gowej musi spe nia  warunki okre lone w normach PN-EN
1074-1+5 : 2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.
2.2.3. Bloki oporowe i podporowe
W ruroci gach z tworzyw sztucznych stosuje si  tradycyjne bloki oporowe betonowe
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy. W ruroci gach z PVC-U w miejscu
bloków oporowych jako sztywne wzmocnienie z cz kielichowych mo na stosowa :

opaski i dwupier cieniowe jarzma obejmuj ce kielichy rur i kszta tek,
nasuwki dwudzielne skr cane,
ci gi sk adaj ce si  z dwóch opasek.

W budowie ruroci gów z PE bloki oporowe i podporowe wyst puj  wy cznie przy czeniu rur PE z kszta tkami
z ró nych materia ów (stal, eliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

3.    SPRZ T

3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu  podane  zosta y w SST D – 00.00.00 „Wymagania ogólne"   pkt 3
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Do wykonania robót nale y stosowa  jedynie taki sprz t, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  wyko-
nywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod
wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.
Sprz t stosowany do wykonania robót musi by  utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy, oraz spe nia
normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy  kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robo-
tach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu.
Wybrany sprz t, po akceptacji nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.

4.    TRANSPORT

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

4.2. Wymagania dotycz ce przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgl du na specyficzne cechy rur nale y spe ni  nast puj ce dodatkowe wymagania:

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

5.    WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót podane zosta y w SST D – 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5

5.2. Warunki przyst pienia do robót
Przed przyst pieniem do monta u sieci wodoci gowej nale y:

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

5.3. Monta  ruroci gów
Monta  ruroci gów mo e odbywa  si  dwoma metodami:

monta  odcinków ruroci gów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
monta  odcinków ruroci gu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by  u one w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na ca ej d ugo ci po-
winny przylega  do pod a na co najmniej % obwodu.

5.4. Po czenia rur i kszta tek z PVC
Przed monta em rur i kszta tek z PVC nale y dokona  ich ogl dzin. Powierzchnie wewn trzne i zewn trzne rur i
kszta tek powinny by  g adkie, czyste, bez przypale , pozbawione nierówno ci, porów i jakichkolwiek innych uszko-
dze  w stopniu uniemo liwiaj cym spe nienie wymaga  okre lonych w normach PN-EN 1452-1-H5:2000. 5.5.1. Po -
czenia kielichowe na wcisk Monta  po cze  kielichowych polega na wsuni ciu (wci ni ciu) ko ca rury w kielich,
z osadzon    uszczelk    (pier cieniem    elastomerowym),    do    okre lonej    g boko ci. Dopuszczalne jest stosowanie
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rodka smaruj cego u atwiaj cego wsuwanie.  Nale y zwróci  szczególn  uwag  na osiowe wprowadzenie ko ca rury
w kielich. 5.5.2.   Po czenia klejone
Po czenia klejone w budowie sieci wodoci gowych maj  ograniczone zastosowanie (g ównie do klejenia tulei ko nie-
rzowych lub w innych szczególnych przypadkach). Powierzchnie czonych elementów za pomoc  kleju agresywnego
musz  by  czyste i odt uszczone. Nale y bezwzgl dnie przestrzega  instrukcji producenta kleju.

5.6. Uzbrojenie sieci wodoci gowej
Uzbrojenie sieci wodoci gowej montuje si  w studzienkach (komorach) wodoci gowych lub bezpo rednio w gruncie.
Powszechnie stosowana jest armatura eliwna. W sieciach wodoci gowych z tworzyw sztucznych mo e mie  zastoso-
wanie tak e armatura z tworzywa sztucznego.
Tworzywo, z którego wykonano kad ub armatury z bosym ko cem lub kielichem zgrzewanym elektrooporowo powin-
no spe nia  wymagania PN-EN 12201-1.
Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. Armatur  nale y czy  zgodnie z wytycznymi poda-
nymi przez producenta.
Ogl dziny - powierzchnie wewn trzne i zewn trzne armatury powinny by  g adkie, czyste, pozbawione porów, wg -
bie  i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemo liwiaj cym spe nienie wymaga  niniejszej normy.
Konstrukcja armatury powinna by  taka, aby podczas monta u, czenia jej z rur  lub innym elementem nie nast pi o
przemieszczenie uzwoje  elektrycznych lub uszczelnie .
W czasie wykonywania robót monta owych sieci wodoci gowych nale y ci le przestrzega  instrukcji i zalece  produ-
centów wszystkich materia ów zastosowanych do ich budowy.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót podane zosta y w SST D – 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6

6.2. Kontrol  wykonania sieci wodoci gowej nale y przeprowadzi  zgodnie z zaleceniami okre lonymi w zeszycie
nr 3 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodoci gowych" pkt 6 „Kontrola i badania przy
odbiorze".
Szczególn  uwag  nale y zwróci  na ocen  prawid owo ci  wykonania   po cze  zgrzewanych.
Ocen  t  nale y przeprowadzi  w oparciu o nast puj ce kryteria:

zgrubienie zgrzewane powinno by  obustronnie mo liwie okr o ukszta towane,
powierzchnia zgrubienia powinna by  g adka,
rowek  mi dzy wyp ywkami  nie  powinien  by  zag biony  poni ej zewn trznych powierzchni czonych
elementów,
przesuni cie cianek czonych rur nie powinno przekracza  10% grubo ci cianki rury,
ca kowita  szeroko ci  wyp ywek powinna  by  wi ksza  od  zera  i   nie  powinna przekracza  warto ci
okre lonych przez producenta rur i kszta tek. Ocen  jako ci  po czenia  zgrzewanego  mo na  wykona
za  pomoc  urz dze  pomiarowych z dok adno ci  0,5 mm. W celu sprawdzenia szczelno ci i wytrzyma-

ci  po cze  przewodu nale y przeprowadzi  prób  szczelno ci.
Próby szczelno ci nale y wykonywa  dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu ale na danie inwestora lub

ytkownika nale y równie  przeprowadzi  prób  szczelno ci ca ego przewodu.
Zaleca si  przeprowadza  prób  ci nieniow  hydrauliczn  jednak e w przepadkach uzasadnionych wzgl dami tech-
niczno-ekonomicznymi mo na stosowa  prób  pneumatyczn .
Sposób przeprowadzania i pe ny zakres wymaga  zwi zany z próbami szczelno ci s  podane w normie PN-B
10725:1997. Niezale nie od wymaga  okre lonych w normie przed przyst pieniem do przeprowadzenia próby szczel-
no ci nale y zachowa  nast puj ce warunki:

ewentualne wymagania inwestora zwi zane z prób  powinny by  jasno okre lone w projekcie albo w
szczegó owej specyfikacji technicznej ST,
odcinki poddawane próbie szczelno ci mog  mie  d ugo ci ok. 300 rn w przypadku wykopów o cianach
umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami - wszystkie z cza powinny by
odkryte oraz w pe ni widoczne i dost pne,
odcinek przewodu powinien by  na ca ej swojej d ugo ci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi prze-
mieszczeniami - wykonana dok adnie obsypka, przewód na podporach lub w kana ach zbiorczych powi-
nien mie  trwa e zamocowania wraz z umocnieniem z czy,
wszelkie odga zienia od przewodu powinny by  zamkni te,
profil przewodu powinien umo liwia  jego odpowietrzenie i odwodnienie a urz dzenia odpowietrzaj ce
powinny by  zainstalowane w najwy szych punktach badanego odcinka,
nale y sprawdzi  wizualnie wszystkie badane po czenia.

W czasie przeprowadzania próby szczelno ci nale y w szczególno ci przestrzega  nast puj cych warunków:
przewód nie mo ne by  nas oneczniony a zim  temperatura jego powierzchni zewn trznej nie mo e by
ni sza ni  1°C,ape nianie przewodu powinno odbywa  si  powoli od ni szego punktu, temperatura wody
wykorzystywanej przy próbie ci nienia nie powinna przekracza  20°C,o ca kowitym nape nieniu wod
i odpowietrzeniu przewodu nale y go pozostawi  na 20 godzin w celu ustabilizowania, o ustabilizowaniu
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si  próbnego ci nienia wody w przewodzie nale y przez okres 30 minut sprawdza  jego poziom,
wynik próby szczelno ci uznaje si  za pozytywny, gdy nie nast pi  w tym czasie spadek ci nienia poni ej
warto ci ci nienia próbnego.

7.    OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót podane zosta y w SST D – 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i SST, w jed-
nostkach ustalonych w kosztorysie.

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

przyj  takie same jak dla robót ziemnych okre lone w odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru s :
wykopy i zasypka - m3,
mocnienie cian wykopów - rn2,
wykonanie pod a - m3 (lub m2 i grubo  warstwy w m).

7.2.2.  Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych
Obmiaru robót podstawowych sieci i przy czy wodoci gowych (w przypadku wyceny robót w oparciu o KNR 2-18
wydany przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa) dokonuje si  z uwzgl dnieniem podzia u na:

usytuowanie sieci wodoci gowej - w mie cie lub poza granicami miasta,
rodzaj wykopu - o cianach pionowych lub skarpowych,

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

ugo  ruroci gów na odcinkach prostych mierzy si  wzd  ich osi cznie z kszta tkami w metrach wed ug rodzajów
rur i rednic. uki w ruroci gach mierzy si  po ich zewn trznej stronie. Armatur  tworz  okre lony w ze  oblicza si
kompletach.
W przypadku wyceny robót w oparciu o KNNR nr 4 lub KNR 2-18 wydany przez WACETOB-PZITB obmiaru robót
podstawowych sieci i przy czy wodoci gowych dokonuje si  w zale no ci od:

rodzaju wykopu - o cianach pionowych lub skarpowych,
boko ci posadowienia ruroci gu licz c od powierzchni terenu,

poziomu wody gruntowej.
ugo  ruroci gów  na  odcinkach  prostych  mierzy  si  wzd  ich  osi  w  metrach  wed ug  rodzajów  rur  i  rednic.

Kszta tki oblicza si  w sztukach z podzia em na rednice.
Po czenia zgrzewane oblicza si  w sztukach z podzia em na rednice zgrzewanych elementów. Armatur  tworz
okre lony w ze  oblicza si  w kompletach.

8.   ODBIÓR ROBÓT

8.1. Zasady odbioru robót podano w SST D – 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8

8.2. Badanie przy odbiorze sieci wodoci gowych nale y przeprowadzi  zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt
6.2. WTWiO sieci wodoci gowych
8.2.1. Badania przy odbiorze
Badania odbiorowe przewodów sieci wodoci gowych zale ne s  od rodzaju odbioru technicznego robót.  Odbiory tech-
niczne robót sk adaj  si  z odbioru technicznego cz ciowego dla robót zanikaj cych i odbioru technicznego ko cowe-
go po zako czeniu budowy.
Badania przy odbiorze powinny by  zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

8.3. Odbiór techniczny cz ciowy
Badania przy odbiorze technicznym cz ciowym polegaj  na:

zbadaniu zgodno ci usytuowania i d ugo ci przewodu z dokumentacj . Dopuszczalne odchylenie w pianie
osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza  0,1 m dla przewodów z tworzyw sztucznych.
Dopuszczalne odchylenie rz dnych u onego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekracza  dla przewodów z tworzyw sztucznych ±0,05 m,
zbadaniu prawid owo ci wykonania zgrzewów,
zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,
zbadaniu przez ogl dziny zabezpiecze  przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,
zbadaniu pod a naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia pod a
naturalnego sposób jego zag szczenia powinien by  uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
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zbadaniu pod a wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo ci i rodzaju, zgodnie z dokumentacj
zbadaniu materia u ziemnego u ytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien by  drobny
i rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materia  ten powinien by  zag szczony,
zbadaniu szczelno ci przewodu. Badanie szczelno ci nale y przeprowadzi  zgodnie z PN-B 10725:1997.

Wyniki bada  powinny by  wpisane do dziennika budowy, który z protoko em próby szczelno ci przewodu, inwentary-
zacj  geodezyjn  (dopuszcza si  inwentaryzacj  szkicow ) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno ci z polskimi nor-
mami i aprobatami technicznymi, dotycz cymi rur i armatury, jest przed ony podczas spisywania protoko u odbioru
technicznego - cz ciowego (za cznik 1), który stanowi podstaw  do decyzji o mo liwo ci zasypywania odebranego
odcinka przewodu sieci wodoci gowej. Wymagane jest tak e dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu
odbioru technicznego -cz ciowego.
Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - cz -
ciowym przewodu wodoci gowego, zg osi  inwestorowi do odbioru roboty ulegaj ce zakryciu, zapewni  dokonanie

próby i sprawdzenia przewodu, zapewni  geodezyjn  inwentaryzacj  przewodu, przygotowa  dokumentacj  powyko-
nawcz .

8.4. Odbiór techniczny ko cowy
Badania przy odbiorze technicznym ko cowym polegaj  na:

zbadaniu zgodno ci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacj  techniczn
zbadaniu protoko ów odbioru: próby szczelno ci, wyników bada  bakteriologicznych oraz wyników stop-
nia zag szczenia gruntu zasypki wykopu,
zbadaniu rozstawu armatury i jej dzia ania,
zbadaniu szczelno ci komór i studni wodoci gowych, szczególnie przy przej ciach ruroci gów przez cia-
ny.

Wyniki bada  powinny by  wpisane do dziennika budowy, który z protoko ami odbiorów technicznych cz ciowych
przewodu wodoci gowego (za cznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami bada
bakteriologicznych, wynikami bada  stopnia zag szczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacj  geodezyjn  jest
przed ony podczas spisywania protoko u odbioru technicznego ko cowego (za cznik 2), na podstawie którego prze-
kazuje si  inwestorowi wykonany przewód sieci wodoci gowej. Konieczne jest tak e dokonanie wpisu do dziennika
budowy o wykonaniu odbioru technicznego ko cowego.
Teren po budowie przewodu wodoci gowego powinien by  doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze ko cowym

 o wiadczenia:
wykonaniu przewodu wodoci gowego zgodnie z dokumentacj  projektow  warunkami pozwolenia na bu-
dow  i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powo anymi w warunkach prze-
pisami i polskimi normami),
o doprowadzeniu do nale ytego stanu i porz dku terenu budowy, a tak e - w razie korzystania - ulicy i s -
siaduj cej z budow  nieruchomo ci.

9.    PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D – 00.00.00 „Wymagania ogólne"  pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci
Rozliczenie robót monta owych sieci wodoci gowych z tworzyw sztucznych mo e by  dokonane jednorazowo po
wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbio-
rów cz ciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru ko cowego.
Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto  tych robót obliczona na
podstawie:

okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót potwierdzonych przez za-
mawiaj cego lub
ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty monta owe sieci wodoci gowych z two-
rzyw sztucznych uwzgl dniaj :

przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materia ów, narz dzi i sprz tu
obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi
przenoszenie podr cznych urz dze  i sprz tu w miar  post pu robót
wykonanie robót ziemnych
monta  ruroci gów i armatury
wykonanie prób ci nieniowych,
usuni cie wad i usterek powsta ych w czasie wykonywania robót
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doprowadzenie terenu po budowie przewodów wodoci gowych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1.Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

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

9.3.2.Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, poziomych, barier
i wiate
utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowa
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

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

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n.

zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.  Nr 147, poz.

1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó n. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó n. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym odprowadzeniu cieków

(Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2. Rozporz dzenia
Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespo ów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodno ci wyrobów
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre lenia polskich jednostek organi-
zacyjnych upowa nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. -w sprawie ogólnych przepisów
bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze -
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniaj ce rozporz dzenie  w  sprawie
dziennika  budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zamawiaj cego dane dotycz ce
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. - w sprawie szczegó owego zakresu i    formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz    programu
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Normy
1 PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodoci gowa.  Wymagania  u ytkowe  i  badania  sprawdzaj ce.   Cz
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1:Wymagania ogólne
2 PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodoci gowa. Wymagania  u ytkowe i badania  sprawdzaj ce Cz  2:

Armatura zaporowa
3 PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodoci gowa. Wymagania u ytkowe i badania  sprawdzaj ce. Cz   3:

Armatura zwrotna
4 PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodoc gowa. Wymagania u ytkowe i badania sprawdzaj ce. Cz  4:

Zawory napowietrzaj co-odpowietrzaj ce
5. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodoci gowa.  Wymagania u ytkowe i  badania sprawdzaj ce. Cz   5:

Armatura reguluj ca
6. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materia owe dotycz ce uszczelek z czy

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

rur wodoci gowych i odwadniaj cych. Cz  2: Elastomery termoplastyczne
8 PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania wody. Poliety-

len (PE). Cz  1: Wymagania ogólne
9. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania wody. Poliety-

len (PE). Cz  2: Rury
10 . PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania wody. Poliety-

len (PE). Cz  3: Kszta tki
11 . PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania wody. Poliety-

len (PE). Cz  4: Armatura
12. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania wody. Poliety-

len (PE). Cz  5: Przydatno  do stosowania w systemie
13 PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmi kczo-

nego polichlorku winylu (PVC~U) do przesy ania wody. Wymagania ogólne
14. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmi kczo-

nego polichlorku winylu (PVC-U) do przesy ania wody. Rury
15. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmi kczo-

nego polichlorku winylu (PVC-U) do przesy ania wody. Kszta tki
16. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmi kczo-

nego polichlorku winylu (PVC-U) do przesy ania wody. Zawory i wyposa enie
pomocnicze

17 PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmi kczo-
nego polichlorku winylu (PVC-U) do przesy ania wody. Przydatno  do stosowania
w systemie

18 PN-B-10725:1997 Wodoci gi. Przewody zewn trzne. Wymagania i badania
19 PN-87/B-01060 Sie  wodoci gowa zewn trzna. Obiekty i elementy wyposa enia. Terminologia
20 PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych. Warunki tech-

niczne wykonania.
21 PN-81 /B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli. Obliczenia statyczne   i

projektowanie.
22. PN-89/M-74091 Armatura przemys owa. Hydranty nadziemne na ci nienie nominalne 1 MPa.

23. PN-89/M-74092 Armatura przemys owa. Hydranty podziemne na ci nienie nominalne 1 MPa.

24 PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodoci gowych.

25. PN-93/C-89218 Rury i kszta tki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.
26. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wod . Wymagania dotycz ce systemów zewn trznych i ich cz ci

sk adowych.

 10.4.lnne dokumenty
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodoci gowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL

Instrukcja Projektowa, Monta u i Uk adania rur PVC-U i PE - GAMRAT,
Katalog Techniczny - PIP  LIFE.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ruroci gów z Tworzyw Sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.



Przebudowa ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwa nej w m. Chró cice, gmina Dobrze  Wielki

EdKom Edward Król ul. Ptasia 6 45-139 Opole
NIP 754-100-39-24,     REGON 530961019  tel. fax 77 4538881,  kom. 501 325976

113

D-04.01.01 KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM  ZAG SZCZANIEM  POD A

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania
i odbioru robót drogowych zwi zanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na
drogach.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji wraz z przedmiarem robót i projektem wykonawczym dotycz  zasad pro-
wadzenia robót zwi zanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do u enia konstrukcji nawierzchni w ramach prze-
budowy ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwa nej w m. Chró cice, gmina Dobrze  Wielki.

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

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wymagania dotycz ce robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

Nie wyst puj .

3. SPRZ T

3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przyst puj cy do wykonania koryta i profilowania pod a powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania
z nast puj cego sprz tu:

równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko nie ustawianym lemieszem; Inspektor nadzoru mo e dopu ci
wykonanie koryta i profilowanie pod a z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do
kierunku pracy maszyny,
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w skich koryt),
walców statycznych, wibracyjnych lub p yt wibracyjnych.

Stosowany sprz t nie mo e spowodowa  niekorzystnego wp ywu na w ciwo ci gruntu pod a.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz ce transportu
Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia ów
Wymagania dotycz ce transportu materia ów podano w SST D - 00.00.00, D - 04.02.02, D - 04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst pienia do robót
Wykonawca powinien przyst pi  do wykonania koryta oraz profilowania i zag szczenia pod a bezpo rednio przed
rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze niejsze przyst pienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zag szczania pod a, jest mo liwe wy cznie za zgod  Inspektora nadzoru, w korzystnych warun-
kach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag szczonym pod u nie mo e odbywa  si  ruch budowlany,
niezwi zany bezpo rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania koryta w planie i profilu powinny by  wcze niej przygotowane.



Przebudowa ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwa nej w m. Chró cice, gmina Dobrze  Wielki

EdKom Edward Król ul. Ptasia 6 45-139 Opole
NIP 754-100-39-24,     REGON 530961019  tel. fax 77 4538881,  kom. 501 325976

114

Paliki lub szpilki nale y ustawia  w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia  naci gni cie sznurków lub linek
do wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych ni  co 10 metrów.
Rodzaj sprz tu, a w szczególno ci jego moc nale y dostosowa  do rodzaju gruntu, w którym prowadzone s  roboty i do
trudno ci jego odspojenia.
Koryto mo na wykonywa  r cznie, gdy jego szeroko  nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyk ad na poszerze-
niach lub w przypadku robót o ma ym zakresie. Sposób wykonania musi by  zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by  wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji pro-
jektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odk ad w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.
Profilowanie i zag szczenie pod a nale y wykona  zgodnie z zasadami okre lonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zag szczanie pod a
Przed przyst pieniem do profilowania pod e powinno by  oczyszczone ze wszelkich zanieczyszcze .
Po oczyszczeniu powierzchni pod a nale y sprawdzi , czy istniej ce rz dne terenu umo liwiaj  uzyskanie po profi-
lowaniu zaprojektowanych rz dnych pod a. Zaleca si , aby rz dne terenu przed profilowaniem by y o co najmniej 5
cm wy sze ni  projektowane rz dne pod a.
Je eli powy szy warunek nie jest spe niony i wyst puj  zani enia poziomu w pod u przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni  pod e na g boko  zaakceptowan  przez Inspektora nadzoru, dowie  dodatkowy
grunt spe niaj cy wymagania obowi zuj ce dla górnej strefy korpusu, w ilo ci koniecznej do uzyskania wymaganych
rz dnych wysoko ciowych i zag ci  warstw  do uzyskania warto ci wska nika zag szczenia, okre lonych w tablicy 1.
Do profilowania pod a nale y stosowa  równiarki. ci ty grunt powinien by  wykorzystany w robotach ziemnych lub
w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Bezpo rednio po profilowaniu pod a nale y przyst pi  do jego zag szczania. Zag szczanie pod a nale y konty-
nuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wska nik zag szczenia nale-
y okre la  zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia pod a (Is)

Strefa korpusu
Minimalna warto  Is dla:

Innych dróg
Ruch ci ki

Górna warstwa o grubo ci 20 cm 1,00
Na g boko ci od 20 do 50 cm od powierzchni pod a 1,00
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materia  tworz cy pod e uniemo liwia przeprowadzenie badania zag szczenia,
kontrol  zag szczenia nale y oprze  na metodzie obci  p ytowych. Nale y okre li  pierwotny i wtórny modu  od-
kszta cenia pod a wed ug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modu u odkszta cenia nie powinien
przekracza  2,2.
Wilgotno  gruntu pod a podczas zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do
+10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag szczonego pod a
Pod e (koryto) po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinno by  utrzymywane w dobrym stanie.
Je eli po wykonaniu robót zwi zanych z profilowaniem i zag szczeniem pod a nast pi przerwa w robotach i Wyko-
nawca nie przyst pi natychmiast do uk adania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy  pod e przed nad-
miernym zawilgoceniem, na przyk ad przez roz enie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzo-
ru.
Je eli wyprofilowane i zag szczone pod e uleg o nadmiernemu zawilgoceniu, to do uk adania kolejnej warstwy mo -
na przyst pi  dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu pod a Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb dnych napraw. Je eli
zawilgocenie nast pi o wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw  wykona on na w asny koszt.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych i zag szczenia koryta i wyprofilowane-
go pod a podaje tablica 2.
Tablica 2. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego pod a
Lp. Wyszczególnienie bada i pomiarów Minimalna cz stotliwo bada  i pomiarów
1 Szeroko  koryta 10 razy na 1 km
2 Równo  pod na co 20 m na ka dym pasie ruchu
3 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
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5 Rz dne wysoko ciowe co 100 m dla pozosta ych dróg
6 Ukszta towanie osi w planie *) co 100 m dla pozosta ych dróg
7 Zag szczenie, wilgotno  gruntu pod a w 2 punktach na dziennej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni  raz

na 600 m2

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

6.2.2. Szeroko  koryta (profilowanego pod a)
Szeroko  koryta i  profilowanego pod a nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm i -5
cm.
6.2.3. Równo  koryta (profilowanego pod a)
Nierówno ci pod ne koryta i profilowanego pod a nale y mierzy  4-metrow at  zgodnie z norm  BN-68/8931-04
[4].
Nierówno ci poprzeczne nale y mierzy  4-metrow at .
Nierówno ci nie mog  przekracza  20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego pod a powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  z tolerancj
0,5%.
6.2.5. Rz dne wysoko ciowe
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi koryta lub wyprofilowanego pod a i rz dnymi projektowanymi nie
powinny przekracza  +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukszta towanie osi w planie

 w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni  3 cm dla autostrad i dróg ekspre-
sowych lub wi cej ni  5 cm dla pozosta ych dróg.
6.2.7. Zag szczenie koryta (profilowanego pod a)
Wska nik zag szczenia koryta i wyprofilowanego pod a okre lony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by  mniejszy
od podanego w tablicy 1.
Je li jako kryterium dobrego zag szczenia stosuje si  porównanie warto ci modu ów odkszta cenia, to warto  stosunku
wtórnego do pierwotnego modu u odkszta cenia, okre lonych zgodnie z norm  BN-64/8931-02 [3] nie powinna by
wi ksza od 2,2.
Wilgotno  w czasie zag szczania nale y bada  wed ug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno  gruntu pod a powinna by
równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do + 10%.

6.3. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego pod a)
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech geometrycznych od okre lonych w punkcie 6.2 po-
winny by  naprawione przez spulchnienie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zag szczenie.
Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

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

8. ODBIÓR ROBÓT

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

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

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

10. PRZEPISY ZWI ZANE

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

przez obci enie p yt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu
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D-04.02.01  WARSTWY ODS CZAJ CE

 1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania
i odbioru robót drogowych zwi zanych z wykonaniem warstwy ods czaj cej

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na
drogach.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji wraz z przedmiarem robót i projektem wykonawczym dotycz  zasad pro-
wadzenia robót zwi zanych z wykonaniem warstw ods czaj cych w ramach przebudowy ul. Sienkiewicza i odcinka ul.
Kwa nej w m. Chró cice, gmina Dobrze  Wielki.

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

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wymagania dotycz ce robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

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

2.2. Rodzaje materia ów
Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu warstw ods czaj cych s :

pospó ki

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

15

85
5

D
d

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

U
d
d

60

10
5

gdzie:
U - wska nik ró noziarnisto ci,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi stosowany do wykonywania warstw ods czaj cych i odcinaj cych powinien

spe nia  wymagania normy PN-B-11113 60% kruszywa tworz cego warstw  odcinaj ,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworz cego warstw  odcinaj .
Piasek [5] dla gatunku 1 i 2.

wir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw ods czaj cych i odcinaj cych powinny spe nia  wymagania
normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.
Mia  kamienny do warstw ods czaj cych i odcinaj cych powinien spe nia  wymagania normy PN-B-11112 [4].

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

3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

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

równiarek,
walców statycznych,

yt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz ce transportu
Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi materia ami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie pod a
Pod e gruntowe powinno spe nia  wymagania okre lone w SST D - 00.00.00 „Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 „Ko-
ryto wraz z profilowaniem i zag szczaniem pod a”.
Warstwy odcinaj ca i ods czaj ca powinny by  wytyczone w sposób umo liwiaj cy wykonanie ich zgodnie z doku-
mentacj  projektow , z tolerancjami okre lonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by  ustawione w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi, lub w inny sposób zaak-
ceptowany przez Inspektora nadzoru.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia  naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w od-
st pach nie wi kszych ni  co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zag szczanie kruszywa
Kruszywo powinno by  rozk adane w warstwie o jednakowej grubo ci, przy u yciu równiarki, z zachowaniem wyma-
ganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Grubo  roz onej warstwy lu nego kruszywa powinna by  taka, aby
po jej zag szczeniu osi gni to grubo  projektowan .
Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy ods czaj cej lub odcinaj cej o grubo ci powy-
ej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nale y wykona  dwuwarstwowo. Rozpocz cie uk adania ka dej nast pnej warstwy

mo e nast pi  po odbiorze przez Inspektora nadzoru warstwy poprzedniej.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa nale y przed zag szczeniem wymieni  kruszywo na mate-
ria  o odpowiednich w ciwo ciach.
Natychmiast po ko cowym wyprofilowaniu warstwy ods czaj cej lub odcinaj cej nale y przyst pi  do jej zag szcza-
nia.
Zag szczanie warstw o przekroju daszkowym nale y rozpoczyna  od kraw dzi i stopniowo przesuwa  pasami pod -
nymi cz ciowo nak adaj cymi si , w kierunku jej osi. Zag szczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nale y roz-
poczyna  od dolnej kraw dzi i przesuwa  pasami pod nymi cz ciowo nak adaj cymi si , w kierunku jej górnej kra-

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

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

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

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

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

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

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót
i przedstawi  wyniki tych bada  Inspektorowi nadzoru. Badania te powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci kru-
szywa okre lone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych i zag szczenia warstwy ods czaj cej
i odcinaj cej podaje tablica 1.
Tablica 1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów warstwy ods czaj cej i odcinaj cej

Lp. Wyszczególnienie bada  i
pomiarów

Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów

1 Szeroko  warstwy 10 razy na 1 km
2 Równo  pod na co 20 m na ka dym pasie ruchu
3 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rz dne wysoko ciowe co 100 m dla pozosta ych dróg
6 Ukszta towanie osi w planie *) co 100 m dla pozosta ych dróg
7 Grubo  warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na ka dej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni  raz na 400 m2

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

8 Zag szczenie, wilgotno  kru-
szywa

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

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

6.3.2. Szeroko  warstwy
Szeroko  warstwy nie mo e si  ró ni  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Równo  warstwy
Nierówno ci pod ne warstwy odcinaj cej i ods czaj cej nale y mierzy  4 metrow at , zgodnie z norm  BN-
68/8931-04 [7].
Nierówno ci poprzeczne warstwy odcinaj cej i ods czaj cej nale y mierzy  4 metrow at .
Nierówno ci nie mog  przekracza  20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinaj cej i ods czaj cej na prostych i ukach powinny by  zgodne z dokumentacj  pro-
jektow  z tolerancj  0,5%.

6.3.5. Rz dne wysoko ciowe
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Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi warstwy i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza  +1 cm i -
2 cm.
6.3.6. Ukszta towanie osi w planie

 w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni  3 cm dla autostrad i dróg ekspre-
sowych lub o wi cej ni  5 cm dla pozosta ych dróg.
6.3.7. Grubo  warstwy
Grubo  warstwy powinna by  zgodna z okre lon  w dokumentacji projektowej z tolerancj  +1 cm, -2 cm.
Je eli warstwa, ze wzgl dów technologicznych, zosta a wykonana w dwóch warstwach, nale y mierzy czn  grubo
tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci Wykonawca wykona napraw  warstwy przez
spulchnienie warstwy na g boko  co najmniej 10 cm, uzupe nienie nowym materia em o odpowiednich w ciwo-
ciach, wyrównanie i ponowne zag szczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny pomiar i ocena grubo ci
warstwy, wed ug wy ej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zag szczenie warstwy
Wska nik zag szczenia warstwy odcinaj cej i ods czaj cej, okre lony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by  mniej-
szy od 1.
Je eli jako kryterium dobrego zag szczenia warstwy stosuje si  porównanie warto ci modu ów odkszta cenia, to war-
to  stosunku wtórnego do pierwotnego modu u odkszta cenia, okre lonych zgodnie z norm  BN-64/8931-02 [6], nie
powinna by  wi ksza od 2,2.
Wilgotno  kruszywa w czasie zag szczenia nale y bada  wed ug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno  kruszywa powinna
by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do +10%.

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

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinaj cej i ods czaj cej.

8. ODBIÓR ROBÓT

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

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy ods czaj cej z kruszywa obejmuje:

prace pomiarowe,
dostarczenie i roz enie na uprzednio przygotowanym pod u warstwy materia u o grubo ci i jako ci okre lo-
nej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
wyrównanie u onej warstwy do wymaganego profilu,
zag szczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
3. PN-EN-113043 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . wir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo amane do nawierzchni drogowych
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5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i pod a

przez obci enie p yt
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
9. Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na s abym pod u z zastosowaniem   geotekstyliów, IBDiM, War-

szawa 1986.
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D-04.03.01  OCZYSZCZENIE  I  SKROPIENIE WARSTW  KONSTRUKCYJNYCH

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na
drogach.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  wraz z przedmiarem robót i projektem wykonawczym zasad pro-
wadzenia robót zwi zanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed u eniem nast pnej war-
stwy nawierzchni w ramach przebudowy ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwa nej w m. Chró cice, gmina Dobrze  Wiel-
ki.

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

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wymagania dotycz ce robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

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

2.2. Rodzaje materia ów do wykonania skropienia
Materia ami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni s :

a. do skropienia podbudowy nie asfaltowej:
kationowe emulsje redniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
up ynnione asfalty rednio odparowalne wg PN-C-96173 [3];

b. do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
kationowe emulsje szybko rozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
up ynnione asfalty szybko odparowywalne wg PN-C-96173 [3],
asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 [2], za zgod  Inspektora nadzoru.

2.3. Wymagania dla materia ów
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltów drogowych podano w PN-C-96170 [2].

2.4. Zu ycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne zu ycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 1.
Tablica 1. Orientacyjne zu ycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni
Lp. Rodzaj lepiszcza Zu ycie (kg/m2)
1 Emulsja asfaltowa kationowa od 0,4  do  1,2
Dok adne zu ycie lepiszczy powinno by  ustalone w zale no ci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i zaakcep-
towane przez Inspektora nadzoru.

2.5. Sk adowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mog  powodowa  utraty cech lepiszcza i obni enia jego jako ci.
Lepiszcze nale y przechowywa  w zbiornikach stalowych wyposa onych w urz dzenia grzewcze i zabezpieczonych
przed dost pem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza si  magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych,
betonowych lub elbetowych przy spe nieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych.
Emulsj  mo na magazynowa  w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewa-
niem od dna.
Nie nale y stosowa  zbiornika walcowego le cego, ze wzgl du na tworzenie si  na du ej powierzchni cieczy „ko u-
cha” asfaltowego zatykaj cego pó niej przewody.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nale y przestrzega  zasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZ T

3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
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3.2. Sprz t do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przyst puj cy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania
z nast puj cego sprz tu:

szczotek mechanicznych,
zaleca si  u ycie urz dze  dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by  wykonana z twardych elementów
czyszcz cych i s  do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcze  przylegaj cych do czyszczonej warstwy. Druga
szczotka powinna posiada  mi kkie elementy czyszcz ce i s  do zamiatania. Zaleca si  u ywanie szczotek wyposa-
onych w urz dzenia odpylaj ce,

spr arek,
zbiorników z wod ,
szczotek r cznych.

3.3. Sprz t do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nale y u ywa  skrapiark  lepiszcza. Skrapiarka powinna by  wyposa ona w urz -
dzenia pomiarowo-kontrolne pozwalaj ce na sprawdzanie i regulowanie nast puj cych parametrów:

temperatury rozk adanego lepiszcza,
ci nienia lepiszcza w kolektorze,
obrotów pompy dozuj cej lepiszcze,
pr dko ci poruszania si  skrapiarki,
wysoko ci i d ugo ci kolektora do rozk adania lepiszcza,
dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by  izolowany termicznie tak, aby by o mo liwe zachowanie sta ej tempera-
tury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiada  aktualne wiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewni  rozk adanie lepiszcza z tolerancj  10% od ilo ci za onej.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz ce transportu
Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy
Asfalty mog  by  transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadaj cych izolacj  termiczn ,
zaopatrzonych w urz dzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dost pem wody.
Emulsja mo e by  transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod
warunkiem, e nie b  korodowa y pod wp ywem emulsji i nie b  powodowa y jej rozpadu. Cysterny przeznaczone
do przewozu emulsji powinny by  przedzielone przegrodami, dziel cymi je na komory o pojemno ci nie wi kszej ni  1
m3, a ka da przegroda powinna mie  wykroje w dnie umo liwiaj ce przep yw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki
przeznaczone do transportu lub sk adowania emulsji powinny by  czyste i nie powinny zawiera  resztek innych lepisz-
czy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usuni ciu lu nego materia u, brudu, b ota i kurzu przy u yciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci nieniem. W miejscach trudno dost pnych nale y u ywa  szczotek

cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpo rednio przed skropieniem warstwa powinna by
oczyszczona z kurzu przy u yciu spr onego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna by  oczyszczona.
Je eli do czyszczenia warstwy by a u ywana woda, to skropienie lepiszczem mo e nast pi  dopiero po wyschni ciu
warstwy, z wyj tkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia mo e by  wilgotna.
Skropienie warstwy mo e rozpocz  si  po akceptacji przez Inspektora nadzoru jej oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni powinna by  skrapiana lepiszczem przy u yciu skrapiarek, a w miejscach trudno dost pnych

cznie (za pomoc  w a z dysz  rozpryskow ).
Temperatury lepiszczy powinny mie ci  si  w przedzia ach podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu
Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (oC)
1 Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 40 *)

*) W razie potrzeby emulsj  nale y ogrza  do temperatury zapewniaj cej wymagan  lepko .
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 Je eli do skropienia zosta a u yta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by  pozostawiona bez jakiegokol-
wiek ruchu na czas niezb dny dla umo liwienia penetracji lepiszcza w warstw  i odparowania wody z emulsji. W za-
le no ci od rodzaju u ytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.
Przed u eniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy  skropion  warstw
nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczaj c tylko niezb dny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzi  próbne skropienie warstwy w celu okre lenia
optymalnych parametrów pracy skrapiarki i okre lenia wymaganej ilo ci lepiszcza w zale no ci od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszczy powinna by  oparta na atestach producenta z tym, e Wykonawca powinien kontrolowa  dla ka dej
dostawy w ciwo ci lepiszczy podane w tablicy 3.
Tablica 3. W ciwo ci lepiszczy kontrolowane w czasie robót
Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane w ciwo ci Badanie wed ug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepko EmA-94 [5]
6.3.2. Sprawdzenie jednorodno ci skropienia i zu ycia lepiszcza

Nale y przeprowadzi  kontrol  ilo ci rozk adanego lepiszcza wed ug metody podanej w opracowaniu „Powierzchniowe
utrwalenia. Oznaczanie ilo ci rozk adanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest:

- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIÓR ROBÓT

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

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2  oczyszczenia  warstw konstrukcyjnych obejmuje:

mechaniczne oczyszczenie ka dej ni ej po onej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewa-
niem wod  lub u yciem spr onego powietrza,

czne odspojenie stwardnia ych zanieczyszcze .
Cena  1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

dostarczenie lepiszcza i nape nienie nim skrapiarek,
podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury,
skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty up ynnione AUN do nawierzchni drogowych
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10.2. Inne dokumenty
4.  „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo ci rozk adanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP do

stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.
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D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania
i odbioru robót drogowych zwi zanych z podbudow  z kruszyw amanych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na
drogach.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji wraz z przedmiarem robót i projektem wykonawczym dotycz  zasad pro-
wadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102
[21]  w ramach przebudowy ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwa nej w m. Chró cice, gmina Dobrze  Wielki.

1.4. Okre lenia podstawowe
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegaj cy na odpowiednim zag szczeniu w optymalnej wilgotno ci
kruszywa o w ciwie dobranym uziarnieniu.
Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w SST dotycz cych poszczególnych rodzajów pod-
budów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wymagania dotycz ce robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

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

2.2. Rodzaje materia ów
Materia y stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST dotycz cych
poszczególnych rodzajów podbudów: D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materia ów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okre lona wed ug PN-B-06714-15 [3] powinna le  mi dzy krzywymi granicznymi pól
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
 Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metod  stabilizacji me-
chanicznej

1-2  kruszywo na podbudow  zasadnicz  (górn  warstw ) lub podbudow  jednowarstwow
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1-3  kruszywo na podbudow  pomocnicz  (doln  warstw )
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by  ci a i nie mo e przebiega  od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
górnej krzywej granicznej uziarnienia na s siednich sitach. Wymiar najwi kszego ziarna kruszywa nie mo e przekra-
cza  2/3 grubo ci warstwy uk adanej jednorazowo.
2.3.2. W ciwo ci kruszywa
Kruszywa powinny spe nia  wymagania okre lone w tablicy 1.
 Tablica 1.

Lp. Wyszczególnienie w ciwo ci

Wymagania

Badania wed ug
Kruszywa amane

Podbudowa
zasadnicza pomocnicza

1 Zawarto  ziarn mniejszych ni  0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 od 2 do 12 PN-B-06714-15 [3]
2 Zawarto  nadziarna, % (m/m), nie wi cej ni 5 10 PN-B-06714 -15 [3]
3 Zawarto  ziarn nieforemnych %(m/m), nie wi cej ni 35 40 PN-B-06714 -16 [4]
4 Zawarto  zanieczyszcze  organicznych, %(m/m), nie

wi cej ni 1 1
PN-B-04481 [1]

5 Wska nik piaskowy po pi ciokrotnym zag szczeniu
metod  I lub II wg PN-B-04481, %

od 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8931 -01 [26]

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

35

30

50

35

PN-B-06714 -42 [12]

7 Nasi kliwo , %(m/m), nie wi cej ni 3 5 PN-B-06714 -18 [6]
8 Mrozoodporno , ubytek masy po 25 cyklach zamra a-

nia, %(m/m), nie wi cej ni 5 10 PN-B-06714 -19 [7]
9 Rozpad krzemianowy i elazawy cznie, % (m/m), nie

wi cej ni - -
PN-B-06714 -37 [10]
PN-B-06714 -39 [11]

10 Zawarto  zwi zków siarki w przeliczeniu na SO3,
%(m/m), nie wi cej ni 1 1 PN-B-06714 -28 [9]

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

80
120

60
-

PN-S-06102 [21]

 2.3.3. Materia  na warstw  ods czaj
Na warstw  ods czaj  stosuje si :

wir i mieszank  wg PN-B-11111 [14],
2.3.4. Materia  na warstw  odcinaj
Na warstw  odcinaj  stosuje si :

piasek wg PN-B-11113 [16],
2.3.5. Materia y do ulepszania w ciwo ci kruszyw
Do ulepszania w ciwo ci kruszyw stosuje si :

cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popio y lotne wg PN-S-96035 [23],

el granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si  stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorz dnych efektów ulepszania kruszywa i po
zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru.
Rodzaj i ilo  dodatku ulepszaj cego nale y przyjmowa  zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda
Nale y stosowa  wod  wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZ T

3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

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

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



Przebudowa ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwa nej w m. Chró cice, gmina Dobrze  Wielki

EdKom Edward Król ul. Ptasia 6 45-139 Opole
NIP 754-100-39-24,     REGON 530961019  tel. fax 77 4538881,  kom. 501 325976

128

równiarek albo uk adarek do rozk adania mieszanki,
walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag szczania. W miejscach trudno dost p-
nych powinny by  stosowane zag szczarki p ytowe, ubijaki mechaniczne lub ma e walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz ce transportu
Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

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

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

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

d

D

85

15

  5 (1)
w którym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy ods czaj cej,
w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu pod a, w milimetrach.
Je eli warunek (1) nie mo e by  spe niony, nale y na pod u u  warstw  odcinaj  lub odpowiednio dobran
geow óknin . Ochronne w ciwo ci geow ókniny, przeciw przenikaniu drobnych cz stek gruntu, wyznacza si  z wa-
runku:

O

d

90

50

  1,2 (2)
w którym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu pod a, w milimetrach,
O90 - umowna rednica porów geow ókniny odpowiadaj ca wymiarom frakcji gruntu zatrzymuj ca si  na geow ók-
ninie w ilo ci 90% (m/m); warto  parametru 090 powinna by  podawana przez producenta geow ókniny.
Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania podbudowy powinny by  wcze niej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by  ustawione w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi, lub w inny sposób zaak-
ceptowany przez Inspektora nadzoru.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia  naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w od-
st pach nie wi kszych ni  co 10 m.

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

5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by  rozk adana w warstwie o jednakowej grubo ci, takiej, aby jej ostateczna grubo  po
zag szczeniu by a równa grubo ci projektowanej. Grubo  pojedynczo uk adanej warstwy nie mo e przekracza  20 cm
po zag szczeniu. Warstwa podbudowy powinna by  roz ona w sposób zapewniaj cy osi gni cie wymaganych spad-
ków i rz dnych wysoko ciowych. Je eli podbudowa sk ada si  z wi cej ni  jednej warstwy kruszywa, to ka da warstwa
powinna by  wyprofilowana i zag szczona z zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Rozpo-
cz cie budowy ka dej nast pnej warstwy mo e nast pi  po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru.
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Wilgotno  mieszanki kruszywa podczas zag szczania powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej we-
ug próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materia  nadmiernie nawilgocony, powinien zosta  osu-

szony przez mieszanie i napowietrzanie. Je eli wilgotno  mieszanki kruszywa jest ni sza od optymalnej o 20% jej
warto ci, mieszanka powinna by  zwil ona okre lon  ilo ci  wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno  mieszanki kruszywa jest wy sza od optymalnej o 10% jej warto ci, mieszank  nale y osuszy .
Wska nik zag szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada  przyj temu poziomowi wska nika
no no ci podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.

5.5. Odcinek próbny
Je eli w SST przewidziano konieczno  wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpocz ciem
robót, Wykonawca powinien wykona  odcinek próbny w celu:
stwierdzenia czy sprz t budowlany do mieszania, rozk adania i zag szczania kruszywa   jest w ciwy,
okre lenia grubo ci warstwy materia u w stanie lu nym,  koniecznej do uzyskania wymaganej grubo ci warstwy po
zag szczeniu,
okre lenia liczby przej  sprz tu zag szczaj cego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska nika zag szczenia.
Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien u  takich materia ów oraz sprz tu do mieszania, rozk adania i zag sz-
czania, jakie b  stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi  od 400 do 800 m2.
Odcinek próbny powinien by  zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca mo e przyst pi  do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inspektora
nadzoru.

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

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

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

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów
Cz stotliwo  oraz zakres bada   podano w tablicy 2.
 Tablica 2. Cz stotliwo  ora zakres  bada  przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Cz stotliwo  bada

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

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadaj ca
na jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotno  mieszanki 2 600
3 Zag szczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2

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

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by  zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki nale y pobiera  w sposób
losowy, z roz onej warstwy, przed jej zag szczeniem. Wyniki bada  powinny by  na bie co przekazywane Inspek-
torowi nadzoru.
6.3.3. Wilgotno  mieszanki
Wilgotno  mieszanki powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug próby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 [1] (metoda II), z tolerancj  +10% -20%.
Wilgotno  nale y okre li  wed ug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zag szczenie podbudowy
Zag szczenie ka dej warstwy powinno odbywa  si  a  do osi gni cia wymaganego wska nika zag szczenia.
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Zag szczenie podbudowy nale y sprawdza  wed ug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemo liwe ze wzgl du na gruboziarniste kruszywo, kontrol  zag szczenia nale y oprze  na metodzie obci

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

E
E

1

2

   2,2

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

6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów
 Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów dotycz cych cech geometrycznych podbudowy  podano w  tablicy 3.
 Tablica 3. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Lp. Wyszczególnienie bada  i pomiarów Minimalna cz stotliwo  pomiarów
1 Szeroko  podbudowy 10 razy na 1 km
2 Równo  pod na w sposób ci y planografem albo co 20 m at  na ka dym pasie

ruchu
3 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rz dne wysoko ciowe co 100 m
6 Ukszta towanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubo  podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na ka dej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni  raz na
400 m2

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

8 No no  podbudowy:
- modu  odkszta cenia
- ugi cie spr yste

co najmniej w dwóch przekrojach na ka de 1000 m
co najmniej w 20 punktach na ka de 1000 m

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

 6.4.2. Szeroko  podbudowy
Szeroko  podbudowy nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraw ników szeroko  podbudowy powinna by  wi ksza od szeroko ci warstwy wy ej le cej o co
najmniej 25 cm lub o warto  wskazan  w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Równo  podbudowy
Nierówno ci pod ne podbudowy nale y mierzy  4-metrow at  lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nierówno ci poprzeczne podbudowy nale y mierzy  4-metrow at .
Nierówno ci podbudowy  nie mog  przekracza :

-  10 mm dla podbudowy zasadniczej,
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukach powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow ,  z tolerancj
0,5 %.
6.4.5. Rz dne wysoko ciowe podbudowy
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi podbudowy i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza  + 1
cm, -2 cm.
6.4.6. Ukszta towanie osi podbudowy i ulepszonego pod a

 podbudowy w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni  5 cm.
6.4.7. Grubo  podbudowy i ulepszonego pod a
Grubo  podbudowy nie mo e si   ró ni  od grubo ci projektowanej o wi cej ni :

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

6.4.8. No no  podbudowy
modu  odkszta cenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by  zgodny z podanym w tablicy 4,
ugi cie spr yste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by  zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
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Podbudowa
z kruszywa o
wska niku

wno  nie
mniejszym

Wska nik zag sz-
czenia IS   nie
mniejszy ni

Maksymalne ugi cie spr yste
pod ko em, mm

Minimalny modu  odkszta cenia mie-
rzony p yt  o rednicy 30 cm, MPa

ni ,   % 40 kN 50 kN od pierwszego ob-
ci enia E1

od drugiego
obci enia E2

60
80
120

1,0
1,0
1,03

1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

60
80
100

120
140
180

6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niew ciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj  wi ksze odchylenia od  okre lonych w punkcie 6.4 powinny by
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zag szczone.
Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Je eli szeroko  podbudowy jest mniejsza od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wy ej le cym, to Wykonawca powinien na w asny koszt poszerzy  podbudow  przez spulchnienie warstwy
na pe  grubo  do po owy szeroko ci pasa ruchu, do enie materia u i powtórne zag szczenie.
6.5.2. Niew ciwa grubo  podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci, Wykonawca wykona napraw  podbudowy. Po-
wierzchnie powinny by  naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedni  g boko , zgodnie
z decyzj  Inspektora nadzoru, uzupe nione nowym materia em o odpowiednich w ciwo ciach, wyrównane i ponownie
zag szczone.
Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny pomiar i ocena grubo ci
warstwy, wed ug wy ej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niew ciwa no no  podbudowy
Je eli no no  podbudowy b dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezb dne do za-
pewnienia wymaganej no no ci, zalecone przez Inspektora nadzoru.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani enie no no ci podbudowy
wynik o z niew ciwego wykonania robót przez Wykonawc  podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT

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

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynno ci obj tych cen  jednostkow  1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano
w SST:-04.04.02 Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze  obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk adu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta tu ziarn
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5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi kliwo ci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno ci metod  bezpo redni
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze  organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci siarki metod  bromow

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu elazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie cieralno ci w bnie Los Angeles
13. PN-B-06731 el wielkopiecowy kawa kowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
14. PN-EN-13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z t ucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popio y lotne
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne amane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i pod a

przez obci enie p yt
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi  podatnych ugi ciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania
i odbioru robót drogowych zwi zanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicz-
nie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na
drogach.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji wraz z przedmiarem robót i projektem wykonawczym dotycz  zasad pro-
wadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie w ra-
mach przebudowy ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwa nej w m. Chró cice, gmina Dobrze  Wielki.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wi cej warstw zag szczonej mie-
szanki, która stanowi warstw  no  nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defini-
cjami podanymi w SST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wymagania dotycz ce robót podano w SST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Wymagania dotycz ce materia ów
Wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D - 04.04.00  „Podbudowa z kru-
szyw. Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia ów
Materia em do wykonania podbudowy z kruszyw amanych stabilizowanych mechanicznie powinno by  kruszywo
amane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn wiru

wi kszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by  jednorodne bez zanieczyszcze  obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materia ów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno by  zgodne z wymaganiami podanymi w SST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.
2.3.2. W ciwo ci kruszywa
Kruszywo powinno spe nia  wymagania okre lone w SST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 2.3.2.

3. SPRZ T

Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

Zasady wykonania robót podano w SST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie pod a
Przygotowanie pod a powinno odpowiada  wymaganiom okre lonym w SST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
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Mieszank  kruszywa nale y wytwarza  zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 5.3.
Je li dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popio ami przy WP od 20 do
30% lub powy ej 70%, szczegó owe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okre li SST, zgodnie z PN-S-06102
[21].

5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotycz ce rozk adania i zag szczania mieszanki podano w SST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wyma-
gania ogólne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek próbny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona  odcinki próbne, zgodnie z zasadami okre lonymi w SST
D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada  wymaganiom okre lonym w SST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST D -
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robót
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy
Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów podano w SST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.4.

6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D - 04.04.00 „Podbudowa z kru-
szyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa amanego stabilizowa-
nego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT

Zasady odbioru robót podano w SST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
sprawdzenie i ewentualn  napraw  pod a,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept ,
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dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roz enie mieszanki,
zag szczenie roz onej mieszanki,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych okre lonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Normy i przepisy zwi zane podano w SST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10.
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D-04.08.01WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-ASFALTOWYMI

1. WST P

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z wykonaniem wyrównania poprzecznego i pod nego podbudowy mieszankami mineralno-
asfaltowymi.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem wyrównania
poprzecznego i pod nego podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi w ramach przebudowy ul. Sienkiewicza i
odcinka ul. Kwa nej w m. Chró cice, gmina Dobrze  Wielki..

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubo ci uk adana na istniej cej warstwie w celu wyrównania jej
nierówno ci w profilu pod nym i poprzecznym.
1.4.2. Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz w SST D - 05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wymagania dotycz ce robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

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

2.2. Kruszywo
Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrównawcze,  wykonywanych i wbudowywanych na gor co, nale-
y stosowa  kruszywa spe niaj ce wymagania okre lone w SST D - 05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt

2.

2.3. Wype niacz
Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrównawcze nale y stosowa  wype niacz wapienny spe niaj cy
wymagania podane w SST D - 05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.

2.4. Lepiszcza
Lepiszcza powinny spe nia  wymagania okre lone w SST D - 05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.

2.5. Sk adowanie materia ów
Dostawy i sk adowanie kruszyw, wype niaczy i lepiszcz powinny by  zgodne z wymaganiami okre lonymi w SST D -
05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.

3. SPRZ T

3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania robót
Sprz t do wykonania warstw wyrównawczych z mieszanek mineralno-asfaltowych zosta  okre lony w SST D -
05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz ce transportu
Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia ów
Transport kruszyw, wype niacza i lepiszcz powinien spe nia  wymagania okre lone w SST D - 05.03.05 „Nawierzchnia
z betonu asfaltowego” pkt 4.

4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinien spe nia  wymagania okre lone w SST D - 05.03.05 „Nawierzchnia
z betonu asfaltowego” pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych
Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych s  okre lone w SST D - 05.03.05 „Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 5.

5.3. Produkcja mieszanki mineralno-bitumicznej
Zasady produkcji, dozowania sk adników i ich mieszania s  okre lone w SST D - 05.03.05 „Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 5.

5.4. Zarób próbny
Zasady wykonania i badania podano w SST D - 05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

5.5. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyrównanie profilu mas  mineralno - asfaltow
Przed przyst pieniem do wykonywania wyrównania poprzecznego i pod nego powierzchnia podbudowy powinna
zosta  oczyszczona z lu nego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem. Warunki wykonania oczyszczenia i skropienia
podbudowy podane s  w SST D - 04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.
Powierzchni  podbudowy, na której grubo  warstwy wyrównawczej by aby mniejsza od grubo ci minimalnej uk ada-
nej warstwy wyrównawczej, nale y sfrezowa  na g boko  pozwalaj  na jej u enie.

5.6. Uk adanie i zag szczanie warstwy wyrównawczej
Minimalna grubo  warstwy wyrównawczej uzale niona jest od grubo ci kruszywa w mieszance. Najwi kszy wymiar
ziarn kruszywa nie powinien przekracza  0,5 grubo ci uk adanej warstwy. Przed przyst pieniem do uk adania warstwy
wyrównawczej Wykonawca powinien wyznaczy  niwelet  uk adanej warstwy wzd  kraw dzi podbudowy lub jej osi
za pomoc  stalowej linki, po której przesuwa si  czujnik urz dzenia steruj cego uk adark .
Maksymalna grubo  uk adanej warstwy wyrównawczej nie powinna przekracza  8 cm. Przy grubo ci przekraczaj cej
8 cm warstw  wyrównawcz  nale y wykona  w dwu lub wi cej warstwach nie przekraczaj cych od 6 do 8 cm.
Warstw  wyrównawcz  uk ada si  wed ug zasad okre lonych w SST D - 05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowe-
go” pkt 5.
Zag szczenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej wyprodukowanej i wbudowanej na gor co
odbywa si  wed ug zasad podanych w SST D - 05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.
Ze wzgl du na zmienn  grubo  zag szczanej warstwy wyrównawczej Wykonawca robót, na podstawie przeprowadzo-
nych prób, przedstawi In ynierowi do akceptacji sposób zag szczania warstw wyrównawczych w zale no ci od ich
grubo ci.

5.7. Utrzymanie wyrównanej podbudowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrównanej podbudowy we w ciwym stanie, a  do czasu u enia na
niej nast pnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbudowy Wykonawca naprawi na koszt w asny.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania zgodnie z ustaleniami zawartymi w SST D -
05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6, w zakresie obejmuj cym badania warstw le cych poni ej war-
stwy cieralnej.

6.3. Badania w czasie robót
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy podano w SST D - 05.03.05 „Na-
wierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.

6.4.Wymagania dotycz ce cech geometrycznych wykonanego wyrównania podbudowy
Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów dotycz cych cech geometrycznych wykonanego wyrównania powinny by  zgodne
z okre lonymi w SST D - 05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest Mg (megagram) wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

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

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Roboty zwi zane z wykonaniem wyrównania podbudowy nale  do robót ulegaj cych zakryciu. Zasady ich odbioru s
okre lone w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 Mg wyrównania podbudowy mieszank  mineralno-asfaltow  obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materia ów,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,
transport mieszanki na miejsce wbudowania,
posmarowanie gor cym bitumem kraw dzi urz dze  obcych,
roz cielenie i zag szczenie mieszanki zgodnie z za onymi spadkami i profilem,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Normy i przepisy zwi zane z wykonaniem wyrównania podbudowy  mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarza-
nymi i wbudowywanymi na gor co s  podane w SST D - 05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 10.
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D 05.02.01 NAWIERZCHNIA T UCZNIOWA

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
nawierzchni t uczniowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót na drogach

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem nawierzchni

uczniowej, wg PN-S-96023 [20] w ramach przebudowy ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwa nej w m. Chró cice, gmi-
na Dobrze  Wielki..

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia t uczniowa - jedna lub wi cej warstw z t ucznia i kli ca kamiennego, le cych na pod u natural-
nym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezpo redniego przejmowania ruchu.
1.4.2. Kruszywo amane - materia  ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie ska  litych, wg PN-B-01100
[1].
1.4.3. Kruszywo amane zwyk e - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia ska  litych i
rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzuj ce si  ziarnami ostrokraw dziastymi o nieforemnych kszta tach,
wg PN-B-01100 [1].
1.4.4. ucze  - kruszywo amane zwyk e o wielko ci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.
1.4.5. Kliniec - kruszywo amane zwyk e o wielko ci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.
1.4.6. Mia  - kruszywo amane zwyk e o wielko ci ziarn do 4 mm.
1.4.7. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach amanego kru-
szywa zwyk ego, charakteryzuj ce si  chropowatymi powierzchniami i foremnym kszta tem ziarn o st pionych kraw -
dziach i naro ach, o wielko ci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.
1.4.8. Piasek - kruszywo naturalne o wielko ci ziarn do 2 mm.
1.4.9. Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST D - 05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wymagania dotycz ce robót podano w SST D - 05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt
1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Wymagania dotycz ce materia ów
Wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w SST D - 05.02.00 „Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia ów
Materia ami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni t uczniowej wg PN-S-96023 [20] s :

kruszywo amane zwyk e - t ucze  i kliniec, wg PN-B-11112 [15],
mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 [15],
kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni - mia , wg PN-B-11112 [15] lub piasek wg PN-B-11113
[16],
woda do skropienia podczas wa owania i zamulania.

2.3. Wymagania dla materia ów
Klasa i gatunek kruszywa, w zale no ci od kategorii ruchu, powinna by  zgodna z wymaganiami normy PN-S-96023
[20].
Dla dróg obci onych ruchem:

rednim i lekko rednim - kruszywo klasy co najmniej II gatunek 2,
lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy II lub III, gatunek 2.

Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2 i 3.
Tablica 1. Wymagania dla t ucznia i kli ca klasy II i III wed ug PN-B-11112 [15]

Lp. ciwo ci Wymagania
klasa II klasa III

1 cieralno  w b bnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-42 [13]:
a) po pe nej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie wi cej     ni :

w t uczniu
w kli cu

35
40

50
50
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b) po 1/5 pe nej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy po pe nej
liczbie obrotów, nie wi cej ni :

30 35
2 Nasi kliwo , wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie wi cej ni :

c) dla kruszyw ze ska  magmowych i przeobra onych
d) dla kruszyw ze ska  osadowych

2,0
3,0

3,0
5,0

3 Odporno  na dzia anie mrozu, wg PN-B-06714-20 [11], % ubytku masy, nie wi cej
ni :
e) dla kruszyw ze ska  magmowych i przeobra onych
f) dla kruszyw ze ska  osadowych

4,0
5,0

10,0
10,0

4 Odporno  na dzia anie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezpo redniej, wg PN-B-
06714-19 [10] i PN-B-11112 [15], nie wi cej ni :

w kli cu,
w t uczniu

30
nie bada

si
nie

bada si

Tablica 2. Wymagania dla t ucznia i kli ca gatunku 2, wed ug PN-B-11112 [15]
Lp. ciwo ci Wymagania
1 Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:

a) zawarto  ziarn mniejszych ni  0,075 mm, odsianych na mokro, % (m/m), nie wi -
cej ni :

      - w t uczniu
      - w kli cu
b) zawarto  frakcji podstawowej w t uczniu lub kli cu, % (m/m), nie mniej ni :
c) zawarto  podziarna w t uczniu lub kli cu, % (m/m), nie wi cej ni :
d) zawarto  nadziarna w t uczniu lub kli cu, % (m/m), nie wi cej ni :

3
4

75

15

15
2 Zawarto  zanieczyszcze  obcych w t uczniu lub kli cu, wg PN-B-06714-12 [6], %

(m/m), nie wi cej ni : 0,2

3 Zawarto  ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], % (m/m), nie wi cej ni :
- w t uczniu
- w kli cu

40
nie bada si

4 Zawarto  zanieczyszcze  organicznych w t uczniu lub kli cu wg PN-B-06714-26 [12],
barwa cieczy nie ciemniejsza ni : wzorcowa

Tablica 3. Wymagania dla mia u i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112[15]
Lp. ciwo ci Wymagania dla

mia u
mieszanki drobnej

granulowanej
1 Zawarto  zanieczyszcze  obcych, wg PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie

wi cej ni : 0,5 0,1

2 Wska nik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nie mniejszy ni :
- dla kruszywa z wyj tkiem wapieni
- dla kruszywa z wapieni 20

20
65
40

3 Zawarto  zanieczyszcze  organicznych, wg PN-B-06714-26 [12]. Barwa
cieczy nie ciemniejsza ni : wzorcowa wzorcowa

4 Zawarto  nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m), nie wi cej ni : 20 15

5 Zawarto  frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m),
nie mniej ni :

nie
bada si 15

3. SPRZ T

3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D - 05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne”
pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz -
tu:

uk adarek lub równiarek do roz cielania t ucznia,
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walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walców wibracyjnych o naci-
sku jednostkowym wa u wibruj cego co najmniej 18 kN/m lub p ytowych zag szczarek wibracyjnych o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,
przewo nych zbiorników do wody (beczkowozów) zaopatrzonych w urz dzenia do rozpryskiwania wody oraz
pomp do nape niania beczkowozów wod .

4. TRANSPORT

Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D - 05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogól-
ne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D - 05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie pod a
Pod e pod nawierzchni  t uczniow  powinno by  przygotowane zgodnie z warunkami ogólnymi okre lonymi w SST
D - 05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 5.2.
Nawierzchnia t uczniowa powinna by  u ona na pod u zapewniaj cym nieprzenikanie drobnych cz stek gruntu do
warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchni  t uczniow  powinna by  u ona warstwa odcinaj ca
albo warstwa geotekstyliów.
W przypadku zastosowania pomi dzy warstw  nawierzchni t uczniowej a spoistym gruntem pod a warstwy odcinaj -
cej, powinien by  spe niony warunek nieprzenikania cz stek drobnych, wyra ony wzorem:

D

D
15

85

5

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinaj cej,
D85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu pod a.

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

stwierdzenia, czy sprz t stosowany przy rozk adaniu i zag szczaniu jest w ciwy,
okre lenia grubo ci warstwy w stanie lu nym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubo ci warstwy zag sz-
czonej,
ustalenia liczby przej  sprz tu zag szczaj cego, koniecznej do uzyskania wymaganego zag szczenia warstwy.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u  takich materia ów oraz sprz tu, jakie b  stosowane do wykonywa-
nia nawierzchni.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi  od 400 do 800 m2, a d ugo  nie powinna by  mniejsza ni  200 m.
Odcinek próbny powinien by  zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In yniera.
Wykonawca mo e przyst pi  do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez In yniera.

5.4. Wbudowanie i zag szczanie kruszywa
Minimalna grubo  warstwy nawierzchni t uczniowej nie mo e by  po zag szczeniu mniejsza od 7 cm.
Maksymalna grubo  warstwy nawierzchni po zag szczeniu nie mo e przekracza  20 cm. Nawierzchni  o grubo ci
powy ej 20 cm nale y wykonywa  w dwóch warstwach.
Kruszywo grube powinno by  rozk adane w warstwie o jednakowej grubo ci, przy u yciu uk adarki albo równiarki.
Grubo  roz onej warstwy lu nego kruszywa powinna by  taka, aby po jej zag szczeniu i zaklinowaniu osi gni to
grubo  projektowan .
Kruszywo grube po roz eniu powinno by  zag szczane przej ciami walca statycznego g adkiego, o nacisku jednost-
kowym nie mniejszym ni  30 kN/m. Zag szczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocz  si  od
kraw dzi i stopniowo przesuwa  pasami pod nymi, cz ciowo nak adaj cymi si , w kierunku jej osi. Zag szczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocz  si  od dolnej kraw dzi i przesuwa  pasami
pod nymi, cz ciowo nak adaj cymi si , w kierunku jej górnej kraw dzi. Dobór walca g adkiego w zale no ci od
twardo ci t ucznia, mo na przyjmowa  wed ug tablicy 4.
Tablica 4. Dobór walca g adkiego w zale no ci od twardo ci t ucznia

Twardo  i wytrzyma  na ciskanie ska y, z której wykonano t ucze Dopuszczalny nacisk kN/m
szeroko ci tylnych kó  walca

Mi kka, od 30 do 60 MPa
redniotwarda, od 60 do 100 MPa

Twarda, od 100 do 200 MPa
Bardzo twarda, ponad 200 MPa

od 55 do 70
od 65 do 80
od 75 do 100
od 90 do 120
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Zag szczanie mo na zako czy , gdy przed ko ami walca przestaj  si  tworzy  fale, a ziarno t ucznia o wymiarze oko o
40 mm pod naciskiem ko a walca nie wt acza si  w nawierzchni , lecz mia y si  na niej.
Po zag szczeniu warstwy kruszywa grubego nale y zaklinowa  j  poprzez stopniowe rozsypywanie kli ca od 4 do 20
mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ci ym zag szczaniu walcem statycznym g adkim.
Warstwy dolnej (o ile uk ada si  na niej od razu warstw  górn ) nie klinuje si , gdy  nieca kowicie wype nione prze-
strzenie mi dzy ziarnami t ucznia powoduj  lepsze zwi zanie obu warstw ze sob . Natomiast górn  warstw  nale y
klinowa  tak  d ugo, dopóki wszystkie przestrzenie nie zostan  wype nione kli cem.
W czasie zag szczania walcem g adkim zaleca si  skrapia  kruszywo wod  tak cz sto, aby by o stale wilgotne, co po-
woduje, e kruszywo mniej si  kruszy, mniej wyokr gla i atwiej uk ada szczelnie pod walcem.
Zag szczenie mo na uwa  za zako czone, je li nie pojawiaj  si lady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa
przed wa ami.
Je li dokumentacja projektowa, ST lub In ynier przewiduje zamulenie górnej warstwy nawierzchni, to nale y rozsypa
cienk  warstw  mia u (lub ew. piasku), obficie skropi  go wod  i wciera , w zaklinowan  warstw  t ucznia, wytworzo-

 papk  szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania nale y przepu ci  kilka razy walec na szybkim biegu transporto-
wym, aby papka zosta a wessana w g b warstwy. Wa y walca nale y obficie polewa  wod , w celu unikni cia przykle-
jania do nich papki, ziarn kli ca i t ucznia. Zamulanie jest zako czone, gdy papka przestanie przenika  w g b warstwy.
Je li nie wykonuje si  zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nale y dodawa  równie  mia .
W przypadku zag szczania kruszywa sprz tem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym wa u
wibruj cego co najmniej 18 kN/m lub p ytowymi zag szczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej
16 kN/m2), zag szczenie nale y przeprowadza  wed ug zasad podanych dla walców g adkich, lecz bez skrapiania kru-
szywa wod . Liczb  przej  sprz tu wibracyjnego zaleca si  ustali  na odcinku próbnym.
W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nale y dba , aby by a ona stale wilgotna. Nawierzchnia, je li nie by a
zag szczana urz dzeniami wibracyjnymi, powinna by  równomiernie zaje ana (dog szczona) przez samochody na
ca ej jej szeroko ci w okresie od 2 do 6 tygodni, w zwi zku z czym zaleca si  przek adanie ruchu na ró ne pasy przez
odpowiednie ustawianie zastaw.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST D - 05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt
6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i
przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci kru-
szywa okre lone w p. 2.3 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót przy budowie nawierzchni t uczniowej nale y kontrolowa  z cz stotliwo ci  podan  poni ej, nast puj -
ce w ciwo ci:

a. uziarnienie kruszywa, zawarto  zanieczyszcze  obcych w kruszywie i zawarto  ziarn nieforemnych w kru-
szywie - co najmniej 1 raz na dziennej dzia ce roboczej z tym, e maksymalna powierzchnia nawierzchni przy-
padaj ca na jedno badanie powinna wynosi  600 m2,

b. cieralno  kruszywa, nasi kliwo  kruszywa, odporno  kruszywa na dzia anie mrozu - przy ka dej zmianie
ród a pobierania materia ów.
Próbki nale y pobiera  w sposób losowy z roz onej warstwy, przed jej zag szczeniem. Wyniki bada  po-

winny by  na bie co przekazywane In ynierowi.
Badania pe ne kruszywa, obejmuj ce ocen  wszystkich w ciwo ci okre lonych w p. 2.3 powinny by  wykonane przez
Wykonawc  z cz stotliwo ci  gwarantuj  zachowanie jako ci robót i zawsze w przypadku zmiany ród a pobierania
materia ów oraz na polecenie Inspektora nadzoru. Próbki do bada  pe nych powinny by  pobierane przez Wykonawc
w sposób losowy w obecno ci In yniera.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni t uczniowej
Grubo  warstwy Wykonawca powinien mierzy  natychmiast po jej zag szczeniu, co najmniej w dwóch losowo wy-
branych punktach na ka dej dziennej dzia ce roboczej i nie rzadziej ni  w jednym punkcie na 400 m2 nawierzchni.
Dopuszczalne odchy ki od projektowanej grubo ci nawierzchni nie powinny przekracza  10%.
Pozosta e cechy geometryczne nawierzchni powinny by  mierzone i oceniane wed ug zasad podanych w p. 6.2 SST D -
05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne”.

6.5. Pomiar no no ci nawierzchni
Pomiary no no ci nawierzchni t uczniowej nale y wykona  p yt  o rednicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02 [23].
Pomiar nale y wykona  nie rzadziej ni  raz na 3000 m2, lub wed ug zalece  Inspektora nadzoru.
Nawierzchnia t uczniowa powinna spe nia  wymagania dotycz ce no no ci podane w tablicy 5.
Tablica 5. Wymagana no no  nawierzchni t uczniowej

Kategoria ruchu
Minimalny modu  odkszta cenia mierzony przy

yciu p yty o rednicy 30 cm,    MPa
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pierwotny wtórny

Ruch bardzo lekki i lekki
Ruch lekko redni i redni

100
100

140
170

Zag szczenie nawierzchni t uczniowej nale y uzna  za prawid owe wtedy, gdy stosunek wtórnego modu u odkszta ce-
nia do pierwotnego modu u odkszta cenia, mierzonych przy u yciu p yty o rednicy 30 cm, jest nie wi kszy od 2,2
( 2,2: I

E
II
E MM ).

6.6. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.6.1. Niew ciwe uziarnienie i w ciwo ci kruszywa
Wszystkie kruszywa nie spe niaj ce wymaga  podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostan  odrzucone.
Je eli kruszywa, nie spe niaj ce wymaga  zostan  wbudowane, to na polecenie In yniera, Wykonawca wymieni je na

ciwe, na w asny koszt.
6.6.2. Niew ciwe cechy geometryczne nawierzchni
Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech geometrycznych od okre lonych
w punkcie 6.3.2 powinny by  naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na ca  grubo  warstwy, wyrównane i po-
wtórnie zag szczone. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po ich wykonaniu nast pi ponowny pomiar i ocena.
6.6.3. Niew ciwa no no  nawierzchni
Je eli no no  nawierzchni b dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezb dne do za-
pewnienia wymaganej no no ci, zalecone przez In yniera.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zani enie no no ci nawierzchni wynik o z nie-

ciwego wykonania przez Wykonawc  robót.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D - 05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIÓR ROBÓT

Zasady odbioru robót podano w SST D - 05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D - 05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania
ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 nawierzchni t uczniowej obejmuje:

prace pomiarowe i oznakowanie robót,
dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania,
roz enie warstwy kruszywa grubego (t ucznia, kli ca),
zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wod  i zag szczenie
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Przepisy zwi zane podano w SST D - 05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 10.
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D – 05.03.05a NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA CIERALNA WG  PN-EN

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z wykonaniem warstwy cieralnej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna wraz z przedmiarem robót i dokumentacj  projektow  stanowi dokument przetar-
gowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem i odbiorem
warstwy cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65]
z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta, w ramach przebudowy ul. Sienkiewicza i odcinka ul.
Kwa nej w m. Chró cice, gmina Dobrze  Wielki.
Warstw cieraln  z betonu asfaltowego mo na wykonywa  dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR4 (okre lenie kate-
gorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria ruchu Mieszanki  o wymiarze D1),  mm
KR 3-4 AC11S

1) Podzia  ze wzgl du na wymiar najwi kszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja sk adaj ca si  z jednej lub kilku warstw s cych do przejmowania i rozk adania
obci  od ruchu pojazdów na pod e.
1.4.2. Warstwa cieralna – górna warstwa nawierzchni b ca w bezpo rednim kontakcie z ko ami pojazdów.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – okre lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyró niaj ce t  mieszan-

 ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgl du na najwi kszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.
1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ci ym lub nieci ym
tworzy struktur  wzajemnie klinuj  si .
1.4.6. Uziarnienie – sk ad ziarnowy kruszywa, wyra ony w procentach masy ziaren przechodz cych przez okre lony
zestaw sit.
1.4.7. Kategoria ruchu – obci enie drogi ruchem samochodowym, wyra one w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych” GDDP-IBDiM [68].
1.4.8. Wymiar kruszywa – wielko  ziaren kruszywa, okre lona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D  45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D  2 mm, którego wi ksza cz  pozostaje na sicie 0,063
mm.
1.4.11. Py  – kruszywo z ziaren przechodz cych przez sito 0,063 mm.
1.4.12. Wype niacz – kruszywo, którego wi ksza cz  przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wype niacz mieszany – kru-
szywo, które sk ada si  z wype niacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wype niacz dodany – wype -
niacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie adunki cz stkom zdyspergowane-
go asfaltu.
1.4.14. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe

ACS – beton asfaltowy do warstwy cieralnej
PMB – polimeroasfalt,
D – górny wymiar sita (przy okre laniu wielko ci ziaren kruszywa),
d – dolny wymiar sita (przy okre laniu wielko ci ziaren kruszywa),
C – kationowa emulsja asfaltowa,
NPD – ciwo  u ytkowa nie okre lana (ang. No Performance Determined; produ-

cent mo e jej nie okre la ),
TBR – do  zadeklarowania  (ang.  To  Be  Reported; producent mo e dostarczy  odpo-

wiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowi zany),
IRI – (International Roughness Index) mi dzynarodowy wska nik równo ci,
MOP – miejsce obs ugi podró nych.

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wymagania dotycz ce robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.
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2. MATERIA Y

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

2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nale y stosowa  asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowa-
nych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mo na stosowa  inne lepisz-
cza nienormowe wed ug aprobat technicznych.
Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowego do warstwy cieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria ruchu Mieszanka ACS Gatunek lepiszcza
asfalt drogowy polimeroasfalt

KR3 – KR4 AC11S 50/70 1)

1) Nie zaleca si  do stosowania w regionach, gdzie spodziewana minimalna temperatura nawierzchni wynosi po-
ni ej -28°C (region pó nocno-wschodni i tereny podgórskie)

Asfalty drogowe powinny spe nia  wymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Lp. ciwo ci Metoda badania Rodzaj asfaltu
50/70

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70
2 Temperatura mi knienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54
3 Temperatura zap onu, nie mniej ni °C PN-EN 22592 [62] 230
4 Zawarto  sk adników rozpuszczalnych, nie

mniej ni % m/m PN-EN 12592 [28] 99
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przy-

rost), nie wi cej ni % m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5
6 Pozosta a penetracja po starzeniu, nie mniej

ni
% PN-EN 1426 [21] 50

7 Temperatura mi knienia po starzeniu, nie
mniej ni

°C PN-EN 1427 [22] 48

8 Zawarto  parafiny, nie wi cej ni % PN-EN 12606-1 [30] 2,2
9 Wzrost temp. mi knienia po starzeniu, nie

wi cej ni °C PN-EN 1427 [22] 9

10 Temperatura amliwo ci Fraassa, nie wi cej
ni °C PN-EN 12593 [29] -8

Sk adowanie asfaltu drogowego powinno si  odbywa  w zbiornikach, wykluczaj cych zanieczyszczenie asfaltu i wypo-
sa onych w system grzewczy po redni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki
powinien by  izolowany termicznie, posiada  automatyczny system grzewczy z tolerancj  ± 5°C oraz uk ad cyrkulacji
asfaltu.

2.3. Kruszywo
Do warstwy cieralnej z betonu asfaltowego nale y stosowa  kruszywo wed ug PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa
2008 [64], obejmuj ce kruszywo grube , kruszywo drobne  i wype niacz. Kruszywa powinny spe nia  wymagania po-
dane w WT-1 Kruszywa 2008 – cz  2 – punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2 , tablica 3.3.
Sk adowanie kruszywa powinno si  odbywa  w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem i zmiesza-
niem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Pod e sk adowiska musi by  równe, utwardzone i odwodnio-
ne. Sk adowanie wype niacza powinno si  odbywa  w silosach wyposa onych w urz dzenia do aeracji.

2.4. rodek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantuj cego odpowiedni
przyczepno  (adhezj ) lepiszcza do kruszywa i odporno  mieszanki mineralno-asfaltowej na dzia anie wody, nale y
dobra  i zastosowa rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto  przyczepno ci okre lo-
na wed ug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosi a co najmniej 80%.

rodek adhezyjny powinien odpowiada  wymaganiom okre lonym przez producenta.
Sk adowanie rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okre lonych przez
producenta.

2.5. Materia y do uszczelnienia po cze  i kraw dzi
Do uszczelnienia po cze  technologicznych (tj. z czy pod nych i poprzecznych z tego samego materia u wykony-
wanego w ró nym czasie oraz spoin stanowi cych po czenia ró nych materia ów lub po czenie warstwy asfaltowej
z urz dzeniami obcymi w nawierzchni lub j  ograniczaj cymi, nale y stosowa :

a. materia y termoplastyczne, jak ta my asfaltowe, pasty itp. wed ug norm lub aprobat technicznych,
b. emulsj  asfaltow  wed ug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wed ug norm lub aprobat technicznych

Grubo  materia u termoplastycznego do spoiny powinna wynosi :
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–nie mniej ni  10 mm przy grubo ci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
–nie mniej ni  15 mm przy grubo ci warstwy technologicznej wi kszej ni  2,5 cm.

Sk adowanie materia ów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warun-
kach okre lonych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia kraw dzi nale y stosowa  asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami
wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gor co”. Dopuszcza si  inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materia y do z czenia warstw konstrukcji
Do z czania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wi ca z warstw cieraln ) nale y stosowa   kationowe emul-
sje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wed ug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe
2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].
Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem buta-
dienowo-styrenowym SBR) stosuje si  tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gor co.
Emulsj  asfaltow  mo na sk adowa  w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z
nalewaniem od dna. Nie nale y nalewa  emulsji do opakowa  i zbiorników zanieczyszczonych materia ami mineral-
nymi.

3. SPRZ T

3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.

3.2. Sprz t stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale no ci od potrzeb, powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania ze
sprz tu dostosowanego do przyj tej metody robót, jak:

– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ci ym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

– uk adarka g sienicowa, z elektronicznym sterowaniem równo ci uk adanej warstwy,
– skrapiarka,
– walce stalowe g adkie,
– lekka rozsypywarka kruszywa,
– szczotki mechaniczne i/lub inne urz dzenia czyszcz ce,
– samochody samowy adowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
– sprz t drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz ce transportu
Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”  [1] pkt 4.

4.2. Transport materia ów
Asfalt nale y przewozi  w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urz dzenia umo -
liwiaj ce po rednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi materia ami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wype niacz nale y przewozi  w sposób chroni cy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wype -
niacz luzem powinien by  przewo ony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materia ów sypkich,
umo liwiaj cych roz adunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa mo e by  transportowana w zamkni tych cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowa-
niach pod warunkiem, e nie b  korodowa y pod wp ywem emulsji i nie b  powodowa y jej rozpadu. Cysterny
powinny by  wyposa one w przegrody. Nie nale y u ywa  do transportu opakowa  z metali lekkich (mo e zachodzi
wydzielanie wodoru i gro ba wybuchu przy emulsjach o pH  4).
Mieszank  mineralno-asfaltow  nale y  dowozi  na budow  pojazdami samowy adowczymi w zale no ci od post pu
robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by  zabezpieczona przed ostygni ciem i
dop ywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mie-
szanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia  utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Po-
wierzchnie pojemników u ywanych do transportu mieszanki powinny by  czyste, a do zwil ania tych powierzchni
mo na u ywa  tylko rodki antyadhezyjne niewp ywaj ce szkodliwie na mieszank .

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt sk adu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto  lepiszcza podane s  w tablicach 6.
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Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto  lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy cieralnej
dla KR3-KR4 [65]

ciwo
AC11S

Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 85
5,6 - -
2 45 55
0,125 8 22
0,063 6 12,0
Zawarto  lepiszcza, minimum*) Bmin6,2

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank  mineralno-asfaltow  nale y wytwarza  na gor co w otaczarce (zespole maszyn i urz dze  dozowania, pod-
grzewania i mieszania sk adników oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym tak e wst pne, powinno by  zautomaty-
zowane i zgodne z recept  robocz , a urz dzenia do dozowania sk adników oraz pomiaru temperatury powinny by
okresowo sprawdzane. Kruszywo o ró nym uziarnieniu lub pochodzeniu nale y dodawa  odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe nale y przechowywa  w zbiorniku z po rednim systemem ogrzewania, z uk adem termostatowania
zapewniaj cym utrzymanie danej temperatury z dok adno ci  ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku
magazynowym (roboczym) nie mo e przekracza  180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu dro-
gowego 45/80-55 i 45/80-65.
Kruszywo (ewentualnie z wype niaczem) powinno by  wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyska a
temperatur  w ciw  do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by  wy sza
o wi cej ni  30oC od najwy szej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej tablicy naj-
ni sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwy sza tempe-
ratura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo rednio po wytworzeniu w wytwórni.
Tablica 10. Najwy sza i najni sza temperatura mieszanki AC [65]
Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180
Sposób i czas mieszania sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni  równomierne otoczenie kru-
szywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza si  dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania mi dzy
sob  deklarowanych przydatno ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sk adników, w ciwo ci obj to ciowe) z zachowaniem
braku ró nic w ich w ciwo ciach.

5.4. Przygotowanie pod a
Pod e (warstwa wyrównawcza, warstwa wi ca lub stara warstwa cieralna) pod warstw cieraln  z betonu asfal-
towego powinno by  na ca ej powierzchni:

– ustabilizowane i no ne,
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozosta ci lu nego kruszywa,
– wyprofilowane, równe i bez kolein.

W wypadku pod a z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówno ci nale y przyj  dane z pomiaru
równo ci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana równo  pod na
jest okre lona w rozporz dzeniu dotycz cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne
[67]. W wypadku pod a z warstwy starej nawierzchni, nierówno ci nie powinny przekracza  warto ci podanych
w tablicy 11.
Tablica 11. Maksymalne nierówno ci pod a z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar at  4-

metrow  lub równowa  metod ) [65]

Klasa drogi Element nawierzchni
Maksymalna nierówno  pod a pod warstw cie-
raln  [mm]

Z, L, D Pasy ruchu 9
Je eli nierówno ci  s  wi ksze ni  dopuszczalne, to nale y wyrówna  pod e.
Rz dne wysoko ciowe pod a oraz urz dze  usytuowanych w nawierzchni lub j  ograniczaj cych powinny by  zgod-
ne z dokumentacj  projektow . Z pod a powinien by  zapewniony odp yw wody.
Oznakowanie poziome na warstwie pod a nale y usun . Dopuszcza si  pozostawienie oznakowania poziomego
z materia ów termoplastycznych przy spe nieniu warunku sczepno ci warstw wg punktu 5.7.
Nierówno ci pod a (w tym powierzchni  istniej cej warstwy cieralnej) nale y wyrówna  poprzez frezowanie lub
wykonanie warstwy wyrównawczej.
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Wykonane w pod u aty z materia u o mniejszej sztywno ci (np. aty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) nale y
usun , a powsta e w ten sposób ubytki wype ni  materia em o w ciwo ciach zbli onych do materia u podstawowego
(np. wype ni  betonem asfaltowym).
W celu polepszenia po czenia mi dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia pod a powinna by
w ocenie wizualnej chropowata.
Je eli pod e jest nieodpowiednie, to nale y ustali , jakie specjalne rodki nale y podj  przed wykonaniem warstwy
asfaltowej.
Szerokie szczeliny w pod u nale y wype ni  odpowiednim materia em, np. zalewami drogowymi wed ug PN-EN
14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materia ami wed ug norm lub aprobat technicznych.
Na pod u wykazuj cym zniszczenia w postaci siatki sp ka  zm czeniowych lub sp ka  poprzecznych zaleca si
stosowanie membrany przeciwsp kaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków
wed ug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Próba technologiczna
Wykonawca przed przyst pieniem do produkcji mieszanki jest zobowi zany do przeprowadzenia w obecno ci Inspek-
tora nadzoru próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodno ci w ciwo ci wyprodukowanej mieszanki
z recept . W tym celu nale y zaprogramowa  otaczark  zgodnie z recept  robocz  i w cyklu automatycznym produko-
wa  mieszank . Do bada  nale y pobra  mieszank  wyprodukowan  po ustabilizowaniu si  pracy otaczarki.
Nie dopuszcza si  oceniania dok adno ci pracy otaczarki oraz prawid owo ci sk adu mieszanki mineralnej na podstawie
tzw. suchego zarobu, z uwagi na mo liw  segregacj  kruszywa.
Mieszank  wyprodukowan  po ustabilizowaniu si  pracy otaczarki nale y zgromadzi  w silosie lub za adowa  na sa-
mochód. Próbki do bada  nale y pobiera  ze skrzyni samochodu zgodnie z metod  okre lon  w PN-EN 12697-27 [39].
Na podstawie uzyskanych wyników Inspektor nadzoru podejmuje decyzj  o wykonaniu odcinka próbnego.

5.6. Odcinek próbny
Przed przyst pieniem do wykonania warstwy cieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek próbny
celem u ci lenia organizacji wytwarzania i uk adania oraz ustalenia warunków zag szczania.
Odcinek próbny powinien by  zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. Powierzchnia odcinka
próbnego powinna wynosi  co najmniej 500 m2, a d ugo  co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powi-
nien u  takich materia ów oraz sprz tu jakie zamierza stosowa  do wykonania warstwy cieralnej.
Wykonawca mo e przyst pi  do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru technologii wbudowania
i zag szczania oraz wyników z odcinka próbnego.

5.7. Po czenie mi dzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwa ci nawierzchni jest uzale nione od zapewnienia po czenia mi dzy warstwami i ich
wspó pracy w przenoszeniu obci enia nawierzchni ruchem.
Pod e powinno by  skropione lepiszczem. Ma to na celu zwi kszenie po czenia mi dzy warstwami konstrukcyjnymi
oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody mi dzy warstwami.
Skropienie lepiszczem pod a (np. z warstwy wi cej asfaltowej), przed u eniem warstwy cieralnej z betonu asfal-
towego powinno by  wykonane w ilo ci podanej w przeliczeniu na pozosta e lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, przy czym:

– zaleca si  stosowa  emulsj  modyfikowan  polimerem,
– ilo  emulsji nale y dobra  z uwzgl dnieniem stanu pod a oraz porowato ci mieszanki ; je li mieszanka ma

wi ksz  zawarto  wolnych przestrzeni, to nale y u  wi ksz  ilo  lepiszcza do skropienia, które po u e-
niu warstwy cieralnej uszczelni j .

Skrapianie pod a nale y wykonywa  równomiernie stosuj c rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfal-
towych. Dopuszcza si  skrapianie r czne lanc  w miejscach trudno dost pnych (np. cieki uliczne) oraz przy urz dze-
niach usytuowanych w nawierzchni lub j  ograniczaj cych. W razie potrzeby urz dzenia te nale y zabezpieczy  przed
zabrudzeniem. Skropione pod e nale y wy czy  z ruchu publicznego przez zmian  organizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pod e powinno by  skropione 0,5 h przed uk adaniem warstwy asfaltowej
w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania ramp  zamontowan  na rozk adarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank  mineralno-asfaltow  mo na wbudowywa  na pod u przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4
i 5.7.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by  zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszank  mineralno-asfaltow  asfaltow  nale y wbudowywa  w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ci gu doby nie powinna by  ni sza od temperatury podanej w tablicy 12. Temperatura oto-
czenia mo e by  ni sza w wypadku stosowania ogrzewania pod a. Nie dopuszcza si  uk adania mieszanki mineralno-
asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obni aj cym temperatur  mieszania i wbudo-
wania nale y indywidualnie okre li  wymagane warunki otoczenia.
Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych
Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia  [°C]

przed przyst pieniem do robót w czasie robót
Warstwa cieralna o grubo ci  3 cm 0 +5
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Warstwa cieralna o grubo ci < 3 cm +5 +10

ciwo ci wykonanej warstwy powinny spe nia  warunki podane w tablicy 13.
Tablica 13. W ciwo ci warstwy AC [65]

Typ i wymiar mie-
szanki

Projektowana grubo  warstwy
technologicznej [cm] Wska nik zag szczenia

[%]

Zawarto  wolnych przestrze-
ni w warstwie

[%(v/v)]
AC11S,   KR3-KR4 3,0 ÷ 5,0 98 2,0÷5,0
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by  wbudowywana rozk adark  wyposa on  w uk ad automatycznego stero-
wania grubo ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacj  projektow . W miejscach niedost pnych dla
sprz tu dopuszcza si  wbudowywanie r czne.
Grubo  wykonywanej warstwy powinna by  sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brze-
gach warstwy).
Warstwy wa owane powinny by  równomiernie zag szczone ci kimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfal-
towego nale y stosowa  walce drogowe stalowe g adkie z mo liwo ci  wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.9. Po czenia technologiczne
Po czenia technologiczne nale y wykona  zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6 [65].

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien:

uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materia u znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno ci, deklara-
cj  zgodno ci, aprobat  techniczn , ew. badania materia ów wykonane przez dostawców itp.),
ew. wykona  w asne badania w ciwo ci materia ów przeznaczonych do wykonania robót, okre lone przez In-
spektora nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Uwagi
Badania dziel  si  na:

– badania wykonawcy (w ramach w asnego nadzoru),
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inspektor nadzorua).

6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy s  wykonywane przez Wykonawc  lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jako
materia ów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sk adników, lepiszczy i materia ów do uszczelnie
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, po czenia itp.) spe niaj  wymagania okre lone w kontrak-
cie.
Wykonawca powinien wykonywa  te badania podczas realizacji kontraktu, z niezb dn  staranno ci  i w wymaganym
zakresie. Wyniki nale y zapisywa  w protoko ach. W razie stwierdzenia uchybie  w stosunku do wymaga  kontraktu,
ich przyczyny nale y niezw ocznie usun .
Wyniki bada  Wykonawcy nale y przekazywa  zleceniodawcy na jego danie. Inspektor nadzoru mo e zdecydowa  o
dokonaniu odbioru na podstawie bada  Wykonawcy. W razie zastrze  Inspektor nadzoru mo e przeprowadzi  bada-
nia kontrolne wed ug pktu 6.3.3.
Zakres bada  Wykonawcy zwi zany z wykonywaniem nawierzchni:

– pomiar temperatury powietrza,
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-

13 [36]),
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
– wykaz ilo ci materia ów lub grubo ci wykonanej warstwy,
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
– pomiar równo ci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
– ocena wizualna jednorodno ci powierzchni warstwy,
– ocena wizualna jako ci wykonania po cze  technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne s  badaniami Inspektora nadzoru, których celem jest sprawdzenie, czy jako  materia ów budowla-
nych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sk adników, lepiszczy i materia ów do uszczelnie  itp.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, po czenia itp.) spe niaj  wymagania okre lone w kontrakcie. Wyniki tych
bada  s  podstaw  odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem bada  na miejscu budowy zajmuje si  Inspektor nadzo-
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ru w obecno ci Wykonawcy. Badania odbywaj  si  równie  wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por  powiadomiony o
ich terminie, jednak nie b dzie przy nich obecny.
Rodzaj bada  kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 14.
Tablica 14. Rodzaj bada  kontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bada
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)

Uziarnienie
Zawarto  lepiszcza
Temperatura mi knienia lepiszcza odzyskanego

sto  i zawarto  wolnych przestrzeni próbki
Warstwa asfaltowa
Wska nik zag szczenia a)

Spadki poprzeczne
Równo
Grubo  lub ilo  materia u
Zawarto  wolnych przestrzeni a)

ciwo ci przeciwpo lizgowe
a) do ka dej warstwy i na ka de rozpocz te 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek mo e

zosta  zwi kszona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy)
b)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, e jeden z wyników bada  kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy,
Wykonawca ma prawo da  przeprowadzenia bada  kontrolnych dodatkowych.
Inspektor nadzoru i Wykonawca decyduj  wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków cz cio-
wych ocenianego odcinka budowy. Je eli odcinek cz ciowy przyporz dkowany do bada  kontrolnych nie mo e by
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by  mniejszy ni  20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzgl dniane s  wyniki bada  kontrolnych i bada  kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinków
cz ciowych.
Koszty bada  kontrolnych dodatkowych za danych przez Wykonawc  ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitra owe
Badania arbitra owe s  powtórzeniem bada  kontrolnych, co do których istniej  uzasadnione w tpliwo ci ze strony
Inspektora nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie w asnych bada ).
Badania arbitra owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale ne laboratorium, które nie wykonywa o bada
kontrolnych.
Koszty bada  arbitra owych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzy  przemawia
wynik badania.
Wniosek o przeprowadzenie bada  arbitra owych dotycz cych zawarto ci wolnych przestrzeni lub wska nika zag sz-
czenia nale y z  w ci gu 2 miesi cy od wp ywu reklamacji ze strony Zamawiaj cego.

6.4. W ciwo ci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchy ki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Dopuszczalne warto ci odchy ek i tolerancje zawarte s  w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8 [65].
Na etapie oceny jako ci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si  warto ci dopuszczalne i tolerancje,
w których uwzgl dnia si : rozrzut wyst puj cy przy pobieraniu próbek, dok adno  metod bada  oraz odst pstwa uwa-
runkowane metod  pracy.

ciwo ci materia ów nale y ocenia  na podstawie bada  pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej przed
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyj tkowo dopuszcza si  badania próbek po-
branych z wykonanej warstwy asfaltowej.
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubo  warstwy oraz ilo  materia u
Grubo  wykonanej warstwy oznaczana wed ug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo  wbudowanego materia u na okre lon
powierzchni  (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mog  odbiega  od projektu o warto ci podane w tablicy 15.
W wypadku okre lania ilo ci materia u na powierzchni  i redniej warto ci grubo ci warstwy z regu y nale y przyj  za
podstaw  ca y odcinek budowy. Inspektor nadzoru ma prawo sprawdza  odcinki cz ciowe. Odcinek cz ciowy powi-
nien zawiera  co najmniej jedn  dzienn  dzia  robocz . Do odcinka cz ciowego obowi zuj  te same wymagania jak
do odcinka budowy.
Za grubo  warstwy lub warstw przyjmuje si redni  arytmetyczn  wszystkich pojedynczych oznacze  grubo ci war-
stwy na ca ym odcinku budowy lub odcinku cz ciowym.
Tablica 15. Dopuszczalne odchy ki grubo ci warstwy oraz ilo ci materia u na okre lonej powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa)

A – rednia z wielu oznacze  grubo ci oraz ilo ci
1. – du y odcinek budowy, powierzchnia wi ksza ni  6000 m2 lub
     – droga ograniczona kraw nikami, powierzchnia wi ksza ni  1000 m2 lub
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– warstwa cieralna, ilo  wi ksza ni  50 kg/m2

2.  –  ma y odcinek budowy lub
     –  warstwa cieralna, ilo  wi ksza ni  50 kg/m2

 10

 15
B – Pojedyncze oznaczenie grubo ci  25
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa cieralna jest uk adana z opó nieniem, warto  z wiersza B

odpowiednio obowi zuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni obowi zuje warto  25%,
a do cznej grubo ci warstw etapu 1 ÷ 15%

6.4.2.2. Wska nik zag szczenia warstwy
Zag szczenie wykonanej warstwy, wyra one wska nikiem zag szczenia oraz zawarto ci  wolnych przestrzeni, nie
mo e przekroczy  warto ci dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczy to ka dego pojedynczego oznaczenia
danej w ciwo ci.
Okre lenie g sto ci obj to ciowej nale y wykonywa  wed ug PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawarto  wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawarto  wolnych przestrzeni w próbce pobranej z nawierzchni, okre lona w tablicy 13, nie mo e wykroczy  poza
warto ci dopuszczalne wi cej ni  1,5 %(v/v)
6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni nale y bada  nie rzadziej ni  co 20 m oraz w punktach g ównych uków poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow , z tolerancj  ± 0,5%.
6.4.2.5. Równo  pod na i poprzeczna
Pomiary równo ci pod nej nale y wykonywa  w rodku ka dego ocenianego pasa ruchu.
Do oceny równo ci pod nej warstwy cieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg wy szych klas nale y stosowa
metod  pomiaru umo liwiaj  obliczanie wska nika równo ci IRI. Warto  IRI oblicza si  dla odcinków o d ugo ci 50
m. Dopuszczalne warto ci wska nika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni okre lono w rozporz dzeniu dotycz -
cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne [67].
Do oceny równo ci pod nej warstwy cieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i parkingów nale y
stosowa  metod  z wykorzystaniem aty 4-metrowej i klina lub metody równowa nej, mierz c wysoko  prze witu w
po owie d ugo ci aty. Pomiar wykonuje si  nie rzadziej ni  co 10 m. Wymagana równo  pod na jest okre lona przez
warto  odchylenia równo ci (prze witu), które nie mog  przekroczy  6 mm. Przez odchylenie równo ci rozumie si
najwi ksz  odleg  mi dzy at  a mierzon  powierzchni .
Przed up ywem okresu gwarancyjnego warto ci wska nika równo ci IRI warstwy cieralnej nawierzchni drogi klasy G
i dróg wy szych klas nie powinny by  wi ksze ni  podane w tablicy 23. Badanie wykonuje si  wed ug procedury jak
podczas odbioru nawierzchni, w prawym ladzie ko a.
Przed up ywem okresu gwarancyjnego warto  odchylenia równo ci pod nej warstwy cieralnej nawierzchni dróg
klasy Z i L nie powinna by  wi ksza ni  8 mm. Badanie wykonuje si  wed ug procedury jak podczas odbioru na-
wierzchni.
Do oceny równo ci poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nale y stosowa  metod
z wykorzystaniem aty 4-metrowej i klina lub metody równowa nej u yciu aty i klina. Pomiar nale y wykonywa
w kierunku prostopad ym do osi jezdni, na ka dym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej ni  co 10 m. Wymagana rów-
no  poprzeczna jest okre lona w rozporz dzeniu dotycz cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiada
drogi publiczne [67].
Przed up ywem okresu gwarancyjnego warto  odchylenia równo ci poprzecznej warstwy cieralnej nawierzchni dróg
wszystkich klas technicznych nie powinna by  wi ksza ni  podana w tablicy 17. Badanie wykonuje si  wed ug proce-
dury jak podczas odbioru nawierzchni.
Tablica 17. Dopuszczalne warto ci odchyle  równo ci poprzecznej warstwy cieralnej wymagane przed up ywem okre-

su gwarancyjnego [65]
Klasa drogi Element nawierzchni Warto ci odchyle  równo ci poprzecznej [mm]
Z, L, D Pasy ruchu  9

6.4.2.6. W ciwo ci przeciwpo lizgowe
Przy ocenie w ciwo ci przeciwpo lizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg wy szych klas powinien by  okre lony
wspó czynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy ca kowitym po lizgu opony testowej.
Pomiar wykonuje si  przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej ni  co 50 m na nawierzchni zwil anej
wod  w ilo ci 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien by  przeliczany na warto  przy 100% po lizgu opony testowej
o rozmiarze 185/70 R14. Miar  w ciwo ci przeciwpo lizgowych jest miarodajny wspó czynnik tarcia. Za miarodajny
wspó czynnik  tarcia  przyjmuje  si  ró nic  warto ci  redniej  E( )  i  odchylenia  standardowego  D:  E( )  –  D.  D ugo
odcinka podlegaj cego odbiorowi nie powinna by  wi ksza ni  1000 m. Liczba pomiarów na ocenianym odcinku nie
powinna by  mniejsza ni  10. W wypadku odbioru krótkich odcinków nawierzchni, na których nie mo na wykona
pomiarów z pr dko ci  60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzy owania, niektóre cznice), poszczególne wyniki
pomiarów wspó czynnika tarcia nie powinny by  ni sze ni  0,47, przy pr dko ci pomiarowej 30 km/h.
Dopuszczalne warto ci miarodajnego wspó czynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 tygodni po
oddaniu warstwy do eksploatacji s  okre lone w rozporz dzeniu dotycz cym warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada  drogi publiczne [67].
Je eli warunki atmosferyczne uniemo liwiaj  wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien by  on zreali-
zowany z najmniejszym mo liwym opó nieniem.
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Przed up ywem okresu gwarancyjnego warto ci miarodajnego wspó czynnika tarcia nie powinny by  mniejsze ni
podane w tablicy 18. W wypadku bada  na krótkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzy owa
poszczególne wyniki pomiarów wspó czynnika tarcia nie powinny by  ni sze ni  0,44, przy pr dko ci pomiarowej 30
km/h.
Tablica 18. Dopuszczalne warto ci miarodajnego wspó czynnika tarcia wymagane przed up ywem okresu gwarancyj-

nego [65]

Klasa drogi Element nawierzchni
Miarodajny wspó czynnik tarcia przy pr dko ci
zablokowanej opony wzgl dem nawierzchni
60 km/h 90 km/h

GP, G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone pobocza  0,36 -
6.4.2.7. Pozosta e w ciwo ci warstwy asfaltowej
Szeroko  warstwy, mierzona 10 razy na 1 km ka dej jezdni, nie mo e si  ró ni  od szeroko ci projektowanej o wi cej
ni  ± 5 cm.
Rz dne wysoko ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi pod nej i kraw dziach, powinny by  zgodne
z dokumentacj  projektow  z dopuszczaln  tolerancj       ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów
nie mo e przekracza  przedzia u dopuszczalnych odchyle .
Ukszta towanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno ró ni  si  od dokumentacji projektowej o ± 5 cm.

cza pod ne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by  równe i zwi zane, wykonane w linii prostej, równo-
legle lub prostopadle do osi drogi. Przylegaj ce warstwy powinny by  w jednym poziomie.
Wygl d zewn trzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by  jednorodny, bez sp ka , deformacji, plam i wykru-
sze .

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy cieralnej z betonu asfaltowego (AC).

 8. ODBIÓR ROBÓT

Zasady odbioru robót podano w DST  D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed ug pktu 6 da y wyniki pozytywne.
Je li warunki umowy przewiduj  dokonywanie potr ce , to Zamawiaj cy mo e w razie niedotrzymania warto ci do-
puszczalnych dokona  potr ce  wed ug zasad okre lonych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”  [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy cieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
oczyszczenie i skropienie pod a,
dostarczenie materia ów i sprz tu,
opracowanie recepty laboratoryjnej,
wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta  asfaltow  kraw dzi urz dze  obcych i kraw ników,
roz enie i zag szczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obci cie kraw dzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiarów i bada   wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprz tu.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych
Cena wykonania robót okre lonych niniejsz  OST obejmuje:

roboty tymczasowe, które s  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s  przekazywane Zamawia-
cemu i s  usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

prace towarzysz ce, które s  niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczaso-
wych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.
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10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Szczegó owe specyfikacje techniczne (SST)
1. D - 00.00.00 Wymagania ogólne

10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwi zane z badaniami materia ów wyst puj cych w niniejszej SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawarto ci chlorków, dwutlenku w gla i alka-
liów w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Cz  2: Metody bada
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych w ciwo ci kruszyw – Procedura i terminologia uproszczonego

opisu petrograficznego
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie sk adu ziarnowego – Me-

toda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie kszta tu ziaren za pomoc

wska nika p asko ci
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  4: Oznaczanie kszta tu ziaren –

Wska nik kszta tu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie procentowej zawarto ci

ziaren o powierzchniach powsta ych w wyniku przekruszenia lub amania kruszyw gru-
bych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  6: Ocena w ciwo ci po-
wierzchni – Wska nik przep ywu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Ocena zawarto ci drobnych cz stek –
Badania b kitem metylenowym

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  10: Ocena zawarto ci drobnych
cz stek – Uziarnienie wype niaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Metody oznaczania odpor-
no ci na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw – Oznaczanie g sto ci nasy-
powej i jamisto ci

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  4: Oznaczanie pu-
stych przestrzeni suchego, zag szczonego wype niacza

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  5: Oznaczanie za-
warto ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw –Cz  6: Oznaczanie g sto-
ci ziaren i nasi kliwo ci

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  7: Oznaczanie g sto-
ci wype niacza – Metoda piknometryczna

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  8: Oznaczanie pole-
rowalno ci kamienia

19. PN-EN 1367-1 Badania w ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie czynników atmosfe-
rycznych – Cz  1: Oznaczanie mrozoodporno ci

20. PN-EN 1367-3 Badania w ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie czynników atmosfe-
rycznych – Cz  3: Badanie bazaltowej zgorzeli s onecznej metod  gotowania

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji ig

22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mi knienia – Metoda Pier cie
i Kula

23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawarto ci wody w emulsjach asfaltowych
– Metoda destylacji azeotropowej

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozosta ci na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwa ci podczas magazynowania metod  pozosta ci na sicie

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych w ciwo ci kruszyw – Analiza chemiczna
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych w ciwo ci kruszyw – Cz  4: Oznaczanie podatno ci wype -

niaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dzia anie wody
27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalno ci
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury amliwo ci Fraassa
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawarto ci parafiny – Cz  1: Metoda

destylacyjna
31. PN-EN 12607-1

i
PN-EN 12607-3

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporno ci na twardnienie pod wp ywem
ciep a i powietrza – Cz  1: Metoda RTFOT
Jw. Cz  3: Metoda RFT
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32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-asfaltowych na
gor co – Cz  6: Oznaczanie g sto ci obj to ciowej metod  hydrostatyczn

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bad  mieszanek mineralno-asfaltowych na
gor co – Cz  8: Oznaczanie zawarto ci wolnej przestrzeni

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-asfaltowych na
gor co – Cz  11: Okre lenie powi zania pomi dzy kruszywem i asfaltem

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-asfaltowych na
gor co – Cz  12: Okre lanie wra liwo ci na wod

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-asfaltowych na
gor co – Cz  13: Pomiar temperatury

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-asfaltowych na
gor co – Cz  18: Sp ywanie lepiszcza

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-asfaltowych na
gor co – Cz  22: Koleinowanie

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-asfaltowych
na gor co – Cz  27: Pobieranie próbek

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody  bada  mieszanek mineralno-asfaltowych
na gor co – Cz  36: Oznaczanie grubo ci nawierzchni asfaltowych

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wyp ywu emulsji asfaltowych lep-
ko ciomierzem wyp ywowym

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie warto ci pH emulsji asfaltowych
44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale  stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez

odparowanie
46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Cz  1: Oznaczanie indeksu roz-

padu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wype niaczem mineralnym
47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz  1: Beton Asfaltowy
48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz  20: Badanie typu
49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wype niaj cych stosowanych do mieszanek bitumicznych – Cz

1: Badanie metod  Pier cienia i Kuli
50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wype niaj cych stosowanych do mieszanek bitumicznych – Cz

2: Liczba bitumiczna
51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu spr ystego asfaltów modyfiko-

wanych
52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporno ci na magazynowanie modyfi-

kowanych asfaltów
53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ci gliwo ci lepiszczy asfaltowych metod

pomiaru ci gliwo ci
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metod

testu wahad owego
55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie c gliwo ci modyfikowanych asfaltów –

Metoda z duktylometrem
56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepno ci emulsji bitumicznych

przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem
57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych poli-

merami
60. PN-EN 14188-1 Wype niacze z czy i zalewy – Cz  1: Specyfikacja zalew na gor co
61. PN-EN 14188-2 Wype niacze z czy i zalewy – Cz  2: Specyfikacja zalew na zimno
62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zap onu i palenia – Pomiar metod

otwartego tygla Clevelanda
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zap onu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)
64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwale  na drogach

publicznych, Warszawa 2008
65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty
67. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
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68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych –
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997
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D – 05.03.05b NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WI CA WG PN-EN

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z wykonaniem warstwy wi cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi wraz z przedmiarem robót i projektem wykonawczym dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem i odbiorem
warstwy wi cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008
[65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta w ramach przebudowy ul. Sienkiewicza i odcinka ul.
Kwa nej w m. Chró cice, gmina Dobrze  Wielki.
Warstw  wi  z betonu asfaltowego mo na wykonywa  dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR6 (okre lenie kate-
gorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria ruchu Mieszanki  o wymiarze D1),  mm
KR 3 AC16W

1) Podzia  ze wzgl du na wymiar najwi kszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja sk adaj ca si  z jednej lub kilku warstw s cych do przejmowania i rozk adania
obci  od ruchu pojazdów na pod e.
1.4.2. Warstwa wi ca – warstwa nawierzchni mi dzy warstw cieraln  a podbudow .
1.4.3. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubo ci, u ona na istniej cej warstwie w celu uzyskania odpo-
wiedniego profilu potrzebnego do u enia kolejnej warstwy.
1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – okre lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyró niaj ce t  mieszan-

 ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgl du na najwi kszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 6.
1.4.6. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ci ym lub nieci ym
tworzy struktur  wzajemnie klinuj  si .
1.4.7. Uziarnienie – sk ad ziarnowy kruszywa, wyra ony w procentach masy ziaren przechodz cych przez okre lony
zestaw sit.
1.4.8. Kategoria ruchu – obci enie drogi ruchem samochodowym, wyra one w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych” GDDP-IBDiM [68].
1.4.9. Wymiar kruszywa – wielko  ziaren kruszywa, okre lona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.
1.4.10. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D  45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.11. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D  2 mm, którego wi ksza cz  pozostaje na sicie 0,063
mm.
1.4.12. Py  – kruszywo z ziaren przechodz cych przez sito 0,063 mm.
1.4.13. Wype niacz – kruszywo, którego wi ksza cz  przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wype niacz mieszany – kru-
szywo, które sk ada si  z wype niacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wype niacz dodany – wype -
niacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie adunki cz stkom zdyspergowane-
go asfaltu.
1.4.15. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.16. Symbole i skróty dodatkowe
ACW - beton asfaltowy do warstwy wi cej i wyrównawczej
PMB - polimeroasfalt,
D - górny wymiar sita (przy okre laniu wielko ci ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy okre laniu wielko ci ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,
NPD - ciwo  u ytkowa nie okre lana (ang. No Performance Determined; producent mo e jej nie okre la ),
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent mo e dostarczy  odpowiednie informacje, jednak nie

jest do tego zobowi zany),
MOP - miejsce obs ugi podró nych.

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wymagania dotycz ce robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.
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2. MATERIA Y

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

2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nale y stosowa  asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowa-
nych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mo na stosowa  inne lepisz-
cza nienormowe wed ug aprobat technicznych.
Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowe do warstwy wi cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego

Kategoria ruchu Mieszanka ACS Gatunek lepiszcza  asfalt drogowy
KR3 AC16W 35/50

Asfalty drogowe powinny spe nia  wymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27]
L
p. ciwo ci Metoda badania Rodz. asfaltu

35/50
CIWO CI   OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 35÷50
2 Temperatura mi knienia °C PN-EN 1427 [22] 50÷58
3 Temperatura zap onu, nie mniej ni °C PN-EN 22592 [62] 240
4 Zawarto  sk adników rozpuszczalnych, nie mniej ni % m/m PN-EN 12592 [28] 99
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie wi cej ni % m/m PN-EN 12607-1 31] 0,5
6 Pozosta a penetracja po starzeniu, nie mniej ni % PN-EN 1426 [21] 53
7 Temperatura mi knienia po starzeniu, nie mniej ni °C PN-EN 1427 [22] 52

CIWO CI   SPECJALNE   KRAJOWE
8 Zawarto  parafiny, nie wi cej ni % PN-EN 12606-1 30] 2,2
9 Wzrost temp. mi knienia po starzeniu, nie wi cej ni °C PN-EN 1427 [22] 8
10 Temperatura amliwo ci Fraassa, nie wi cej ni °C PN-EN 12593 [29] -5
Sk adowanie asfaltu drogowego powinno si  odbywa  w zbiornikach, wykluczaj cych zanieczyszczenie asfaltu i wypo-
sa onych w system grzewczy po redni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki
powinien by  izolowany termicznie, posiada  automatyczny system grzewczy z tolerancj  ± 5°C oraz uk ad cyrkulacji
asfaltu.
Polimeroasfalt powinien by  magazynowany w zbiorniku wyposa onym w system grzewczy po redni z termostatem
kontroluj cym temperatur  z dok adno ci   ± 5°C. Zaleca si  wyposa enie zbiornika w mieszad o. Zaleca si  bezpo-
rednie zu ycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nale y unika  wielokrotnego rozgrzewania i ch odzenia polimeroas-

faltu w okresie jego stosowania oraz unika  niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów ró nego rodzaju i klasy
oraz z asfaltem zwyk ym.

2.3. Kruszywo
Do warstwy wi cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego nale y stosowa  kruszywo wed ug PN-EN 13043 [44]
i WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmuj ce kruszywo grube , kruszywo drobne  i wype niacz. Kruszywa powinny spe -
nia  wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 – cz  2 – punkt 2, tablica 2.1, tablica 2.2 , tablica 2.3.
Sk adowanie kruszywa powinno si  odbywa  w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem i zmiesza-
niem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Pod e sk adowiska musi by  równe, utwardzone i odwodnio-
ne. Sk adowanie wype niacza powinno si  odbywa  w silosach wyposa onych w urz dzenia do aeracji.

2.4. rodek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantuj cego odpowiedni
przyczepno  (adhezj ) lepiszcza do kruszywa i odporno  mieszanki mineralno-asfaltowej na dzia anie wody, nale y
dobra  i zastosowa rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto  przyczepno ci okre lo-
na wed ug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosi a co najmniej 80%.
Sk adowanie rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.

2.5. Materia y do uszczelnienia po cze  i kraw dzi
Do uszczelnienia po cze  technologicznych (tj. z czy pod nych i poprzecznych z tego samego materia u wykony-
wanego w ró nym czasie oraz spoin stanowi cych po czenia ró nych materia ów lub po czenie warstwy asfaltowej
z urz dzeniami obcymi w nawierzchni lub j  ograniczaj cymi, nale y stosowa :
c. materia y termoplastyczne, jak ta my asfaltowe, pasty itp. wed ug norm lub aprobat technicznych,
d. emulsj  asfaltow  wed ug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wed ug norm lub aprobat technicznych
Grubo  materia u termoplastycznego do spoiny powinna wynosi :
– nie mniej ni  10 mm przy grubo ci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
– nie mniej ni  15 mm przy grubo ci warstwy technologicznej wi kszej ni  2,5 cm.
Sk adowanie materia ów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warun-
kach okre lonych w aprobacie technicznej.
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Do uszczelnienia kraw dzi nale y stosowa  asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami
wg PN-EN 14023 [59] „metod  na gor co”. Dopuszcza si  inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materia y do z czenia warstw konstrukcji
Do z czania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wi ca z warstw cieraln ) nale y stosowa   kationowe emul-
sje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wed ug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe
2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].
Emulsj  asfaltow  mo na sk adowa  w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych
z nalewaniem od dna. Nie nale y nalewa  emulsji do opakowa  i zbiorników zanieczyszczonych materia ami mineral-
nymi.

3. SPRZ T

3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST  D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.

3.2. Sprz t stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale no ci od potrzeb, powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania ze
sprz tu dostosowanego do przyj tej metody robót, jak:

– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ci ym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

– uk adarka g sienicowa, z elektronicznym sterowaniem równo ci uk adanej warstwy,
– skrapiarka,
– walce stalowe g adkie,
– walce ogumione
– szczotki mechaniczne i/lub inne urz dzenia czyszcz ce,
– samochody samowy adowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
– sprz t drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz ce transportu
Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materia ów
Asfalt i polimeroasfalt nale y przewozi  w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych
w urz dzenia umo liwiaj ce po rednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi materia ami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wype niacz nale y przewozi  w sposób chroni cy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wype -
niacz luzem powinien by  przewo ony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materia ów sypkich,
umo liwiaj cych roz adunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa mo e by  transportowana w zamkni tych cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowa-
niach pod warunkiem, e nie b  korodowa y pod wp ywem emulsji i nie b  powodowa y jej rozpadu. Cysterny
powinny by  wyposa one w przegrody. Nie nale y u ywa  do transportu opakowa  z metali lekkich (mo e zachodzi
wydzielanie wodoru i gro ba wybuchu przy emulsjach o pH  4).
Mieszank  mineralno-asfaltow  nale y  dowozi  na budow  pojazdami samowy adowczymi w zale no ci od post pu
robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by  zabezpieczona przed ostygni ciem
i dop ywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia  utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Po-
wierzchnie pojemników u ywanych do transportu mieszanki powinny by  czyste, a do zwil ania tych powierzchni
mo na u ywa  tylko rodki antyadhezyjne niewp ywaj ce szkodliwie na mieszank .

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt sk adu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC16W).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto  lepiszcza podane s  w tablicach 4 i 5
Wymagane w ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane s  w tablicach
- projektowanie empirycznie i tablicach 6, 7 - projektowanie funkcjonalne.
Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto  lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wi cej

i wyrównawczej (projektowanie empirycznie) [65]
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ciwo AC16W
KR3

Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 65 80
8 - -
2 25 30
0,125 5 10
0,063 3,0 7,0
Zawarto  lepiszcza, minimum*) Bmin4,4
Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto  lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wi cej

i wyrównawczej (projektowanie funkcjonalne) [65]
Przesiew,   [% (m/m)]

ciwo AC16W KR3
Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 - -
22,4 100 -
16 90 100
2 10 50
0,063 2,0 12,0
Zawarto  lepiszcza, minimum*)

Bmin3,0
Tablica 6. Wymagane w ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wi cej i wyrównawczej, przy ruchu

KR3 (projektowanie empiryczne) [65]

ciwo Warunki zag szczania wg PN-
EN 13108-20  [48] Metoda i warunki badania AC16W

Zawarto  wolnych
przestrzeni C.1.3,ubijanie, 2×75 uderze PN-EN 12697-8 [33], p. 4

Vmin4,0
Vmax7,0

Odporno  na de-
formacje trwa e

C.1.20, wa owanie,
P98-P100

PN-EN 12697-22, metoda B  w powietrzu, PN-
EN 13108-20, D.1.6,60oC, 10 000 cykli [38]

WTSAIR0,3
PRDAIR5,0

Odporno  na dzia-
anie wody C.1.1,ubijanie, 2×25 uderze

PN-EN 12697-12 [35], przechowywanie w
40°C z jednym cyklem zamra ania, badanie w
15°C

ITS80

Tablica 7. Wymagane w ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wi cej i wyrównawczej, przy ruchu
KR3 (projektowanie funkcjonalne) [65]

ciwo Warunki zag szczania wg PN-
EN 13108-20  [48] Metoda i warunki badania AC16P

Zawarto  wolnych
przestrzeni C.1.3,ubijanie, 2×75 uderze PN-EN 12697-8 [33], p. 4

Vmin3,0
Vmax7,0

Odporno  na de-
formacje trwa e

C.1.20, wa owanie,
P98-P100

PN-EN 12697-22,  metoda  B       w powietrzu,
PN-EN 13108-20, D.1.6,60oC, 10 000 cykli [38]

WTSAIR0,3
PRDAIR5,0

Odporno  na dzia-
anie wody C.1.1,ubijanie, 2×25 uderze

PN-EN 12697-12 [35], przechowywanie w 40oC
z jednym cyklem zamra ania,
badanie w 15oC

ITSR80

Sztywno C.1.20, wa owanie,
P98-P100

PN-EN 12697-26, 4PB-PR,
temp.10oC, cz sto  10Hz Smin9000

Odporno  na zm -
czenie, kategoria
nie ni sza ni

C.1.20, wa owanie,
P98-P100

PN-EN 12697-26, 4PB-PR,
temp.10oC, cz sto  10Hz 6-115

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank  mineralno-asfaltow  nale y wytwarza  na gor co w otaczarce (zespole maszyn i urz dze  dozowania, pod-
grzewania i mieszania sk adników oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym tak e wst pne, powinno by  zautomaty-
zowane i zgodne z recept  robocz , a urz dzenia do dozowania sk adników oraz pomiaru temperatury powinny by
okresowo sprawdzane. Kruszywo o ró nym uziarnieniu lub pochodzeniu nale y dodawa  odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe nale y przechowywa  w zbiorniku z po rednim systemem ogrzewania, z uk adem termostatowania
zapewniaj cym utrzymanie danej temperatury z dok adno ci  ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku
magazynowym (roboczym) nie mo e przekracza  190°C dla asfaltu drogowego 35/50.
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Kruszywo powinno by  wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyska a temperatur  w ciw  do oto-
czenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by  wy sza o wi cej ni  30°C od naj-
wy szej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 8. W tej tablicy najni sza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwy sza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej bezpo rednio po wytworzeniu w wytwórni.
Tablica 8. Najwy sza i najni sza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195

Sposób i czas mieszania sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni  równomierne otoczenie kru-
szywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza si  dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania mi dzy
sob  deklarowanych przydatno ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sk adników, w ciwo ci obj to ciowe) z zachowaniem
braku ró nic w ich w ciwo ciach.

5.4. Przygotowanie pod a
Pod e (podbudowa lub stara warstwa cieralna) pod warstw  wi  lub wyrównawcz   z betonu asfaltowego po-
winno by  na ca ej powierzchni:
– ustabilizowane i no ne,
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozosta ci lu nego kruszywa,
– wyprofilowane, równe i bez kolein.
W wypadku pod a z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówno ci nale y przyj  dane z pomiaru
równo ci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana równo  pod na
jest okre lona w rozporz dzeniu dotycz cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne
[67]. W wypadku pod a z warstwy starej nawierzchni, nierówno ci nie powinny przekracza  warto ci podanych
w tablicy 9.
Tablica 9. Maksymalne nierówno ci pod a z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar at  4-

metrow  lub równowa  metod ) [65]
Klasa drogi Element nawierzchni Maksymalna nierówno  pod a pod warstw  wi  [mm]

Z, L, D Pasy ruchu 12
Je eli nierówno ci  s  wi ksze ni  dopuszczalne, to nale y wyrówna  pod e.
Rz dne wysoko ciowe pod a oraz urz dze  usytuowanych w nawierzchni lub j  ograniczaj cych powinny by  zgod-
ne z dokumentacj  projektow . Z pod a powinien by  zapewniony odp yw wody.
Oznakowanie poziome na warstwie pod a nale y usun . Dopuszcza si  pozostawienie oznakowania poziomego
z materia ów termoplastycznych przy spe nieniu warunku szczepno ci warstw wg punktu 5.7.
Nierówno ci pod a (w tym powierzchni  istniej cej warstwy cieralnej) nale y wyrówna  poprzez frezowanie lub
wykonanie warstwy wyrównawczej.
Wykonane w pod u aty z materia u o mniejszej sztywno ci (np. aty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) nale y
usun , a powsta e w ten sposób ubytki wype ni  materia em o w ciwo ciach zbli onych do materia u podstawowego
(np. wype ni  betonem asfaltowym).
W celu polepszenia po czenia mi dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia pod a powinna by
w ocenie wizualnej chropowata.
Je eli pod e jest nieodpowiednie, to nale y ustali , jakie specjalne rodki nale y podj  przed wykonaniem warstwy
asfaltowej.
Szerokie szczeliny w pod u nale y wype ni  odpowiednim materia em, np. zalewami drogowymi wed ug PN-EN
14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materia ami wed ug norm lub aprobat technicznych.
Na pod u wykazuj cym zniszczenia w postaci siatki sp ka  zm czeniowych lub sp ka  poprzecznych zaleca si
stosowanie membrany przeciwsp kaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków
wed ug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Próba technologiczna
Wykonawca przed przyst pieniem do produkcji mieszanki jest zobowi zany do przeprowadzenia w obecno ci Inspek-
tora nadzoru próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodno ci w ciwo ci wyprodukowanej mieszanki
z recept . W tym celu nale y zaprogramowa  otaczark  zgodnie z recept  robocz  i w cyklu automatycznym produko-
wa  mieszank . Do bada  nale y pobra  mieszank  wyprodukowan  po ustabilizowaniu si  pracy otaczarki.
Nie dopuszcza si  oceniania dok adno ci pracy otaczarki oraz prawid owo ci sk adu mieszanki mineralnej na podstawie
tzw. suchego zarobu, z uwagi na mo liw  segregacj  kruszywa.
Mieszank  wyprodukowan  po ustabilizowaniu si  pracy otaczarki nale y zgromadzi  w silosie lub za adowa  na sa-
mochód. Próbki do bada  nale y pobiera  ze skrzyni samochodu zgodnie z metod  okre lon  w PN-EN 12697-27 [39].
Na podstawie uzyskanych wyników Inspektor nadzoru podejmuje decyzj  o wykonaniu odcinka próbnego.

5.6. Odcinek próbny
Przed przyst pieniem do wykonania warstwy wi cej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek próbny
celem u ci lenia organizacji wytwarzania i uk adania oraz ustalenia warunków zag szczania.
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Odcinek próbny powinien by  zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektor nadzoruem. Powierzchnia odcinka
próbnego powinna wynosi  co najmniej 500 m2, a d ugo  co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powi-
nien u  takich materia ów oraz sprz tu jakie zamierza stosowa  do wykonania warstwy.
Wykonawca mo e przyst pi  do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru technologii wbudowania
i zag szczania oraz wyników z odcinka próbnego.

5.7. Po czenie mi dzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwa ci nawierzchni jest uzale nione od zapewnienia po czenia mi dzy warstwami i ich
wspó pracy w przenoszeniu obci enia nawierzchni ruchem.
Pod e powinno by  skropione lepiszczem. Ma to na celu zwi kszenie po czenia mi dzy warstwami konstrukcyjnymi
oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody mi dzy warstwami.
Skropienie lepiszczem pod a (np. podbudowa asfaltowa), przed u eniem warstwy wi cej z betonu asfaltowego
powinno by  wykonane w ilo ci podanej w przeliczeniu na pozosta e lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m2, przy czym:
– zaleca si  stosowa  emulsj  modyfikowan  polimerem,
– ilo  emulsji nale y dobra  z uwzgl dnieniem stanu pod a oraz porowato ci mieszanki ; je li mieszanka ma

wi ksz  zawarto  wolnych przestrzeni, to nale y u  wi ksz  ilo  lepiszcza do skropienia, które po u eniu
warstwy cieralnej uszczelni j .

Skrapianie pod a nale y wykonywa  równomiernie stosuj c rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfal-
towych. Dopuszcza si  skrapianie r czne lanc  w miejscach trudno dost pnych (np. cieki uliczne) oraz przy urz dze-
niach usytuowanych w nawierzchni lub j  ograniczaj cych. W razie potrzeby urz dzenia te nale y zabezpieczy  przed
zabrudzeniem. Skropione pod e nale y wy czy  z ruchu publicznego przez zmian  organizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pod e powinno by  skropione 0,5 h przed uk adaniem warstwy asfaltowej
w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania ramp  zamontowan  na rozk adarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank  mineralno-asfaltow  mo na wbudowywa  na pod u przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i
5.7.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by  zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszank  mineralno-asfaltow  asfaltow  nale y wbudowywa  w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ci gu doby nie powinna by  ni sza od temperatury podanej w tablicy 10. Temperatura oto-
czenia mo e by  ni sza w wypadku stosowania ogrzewania pod a. Nie dopuszcza si  uk adania mieszanki mineralno-
asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obni aj cym temperatur  mieszania i wbudo-
wania nale y indywidualnie okre li  wymagane warunki otoczenia.
Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wi cej lub wyrównawczej z betonu

asfaltowego

Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia  [°C]
przed przyst pieniem do robót w czasie robót

Warstwa wi ca 0 +2
ciwo ci wykonanej warstwy powinny spe nia  warunki podane w tablicy 11.

Tablica 11. W ciwo ci warstwy AC [65]

Typ i wymiar mie-
szanki

Projektowana grubo  war-
stwy technologicznej [cm] Wska nik zag szczenia

[%]

Zawarto  wolnych prze-
strzeni w warstwie
[%(v/v)]

AC16P,  KR3 E) 5,0 ÷ 10,0  98 4,0 ÷ 7,0
AC22P,  KR3 F) 7,0 ÷ 10,0  98 3,0 ÷ 7,0
E) projektowanie empiryczne,
F) projektowanie funkcjonalne
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by  wbudowywana rozk adark  wyposa on  w uk ad automatycznego stero-
wania grubo ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacj  projektow . W miejscach niedost pnych dla
sprz tu dopuszcza si  wbudowywanie r czne.
Grubo  wykonywanej warstwy powinna by  sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brze-
gach warstwy).
Warstwy wa owane powinny by  równomiernie zag szczone ci kimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfal-
towego nale y stosowa  walce drogowe stalowe g adkie z mo liwo ci  wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.9. Po czenia technologiczne
Po czenia technologiczne nale y wykona  zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6 [65].

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST   D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.
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6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien:

uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materia u znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno ci, deklara-
cj  zgodno ci, aprobat  techniczn , ew. badania materia ów wykonane przez dostawców itp.),
ew. wykona  w asne badania w ciwo ci materia ów przeznaczonych do wykonania robót, okre lone przez In-
spektora nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Uwagi ogólne
Badania dziel  si  na:
– badania wykonawcy (w ramach w asnego nadzoru),
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inspektora nadzoru).
6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy s  wykonywane przez Wykonawc  lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jako
materia ów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sk adników, lepiszczy i materia ów do uszczelnie
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, po czenia itp.) spe niaj  wymagania okre lone w kontrak-
cie.
Wykonawca powinien wykonywa  te badania podczas realizacji kontraktu, z niezb dn  staranno ci  i w wymaganym
zakresie. Wyniki nale y zapisywa  w protoko ach. W razie stwierdzenia uchybie  w stosunku do wymaga  kontraktu,
ich przyczyny nale y niezw ocznie usun .
Wyniki bada  Wykonawcy nale y przekazywa  Inspektorowi nadzoru na jego danie. Inspektor nadzoru mo e zdecy-
dowa  o dokonaniu odbioru na podstawie bada  Wykonawcy. W razie zastrze  Inspektor nadzoru mo e przeprowa-
dzi  badania kontrolne wed ug pktu 6.3.3.
Zakres bada  Wykonawcy zwi zany z wykonywaniem nawierzchni:

pomiar temperatury powietrza,
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg

PN-EN 12697-13 [36]),
- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
- wykaz ilo ci materia ów lub grubo ci wykonanej warstwy,
- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
- pomiar równo ci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
- pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
- ocena wizualna jednorodno ci powierzchni warstwy,
- ocena wizualna jako ci wykonania po cze  technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne s  badaniami Inspektora nadzoru, których celem jest sprawdzenie, czy jako  materia ów budowla-
nych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sk adników, lepiszczy i materia ów do uszczelnie  itp.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, po czenia itp.) spe niaj  wymagania okre lone w kontrakcie. Wyniki tych
bada  s  podstaw  odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem bada  na miejscu budowy zajmuje si  Inspektor nadzo-
ru w obecno ci Wykonawcy. Badania odbywaj  si  równie  wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por  powiadomiony
o ich terminie, jednak nie b dzie przy nich obecny.
Rodzaj bada  kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 12.
Tablica 12. Rodzaj bada  kontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bada
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)

Uziarnienie
Zawarto  lepiszcza
Temperatura mi knienia lepiszcza odzyskanego

sto  i zawarto  wolnych przestrzeni próbki
Warstwa asfaltowa
Wska nik zag szczenia a)

Spadki poprzeczne
Równo
Grubo  lub ilo  materia u
Zawarto  wolnych przestrzeni a)

ciwo ci przeciwpo lizgowe
a) do ka dej warstwy i na ka de rozpocz te 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek mo e

zosta  zwi kszona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy)
b)   w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, e jeden z wyników bada  kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy,
Wykonawca ma prawo da  przeprowadzenia bada  kontrolnych dodatkowych.
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Inspektor nadzoru i Wykonawca decyduj  wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków cz cio-
wych ocenianego odcinka budowy. Je eli odcinek cz ciowy przyporz dkowany do bada  kontrolnych nie mo e by
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by  mniejszy ni  20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzgl dniane s  wyniki bada  kontrolnych i bada  kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinków
cz ciowych.
Koszty bada  kontrolnych dodatkowych za danych przez Wykonawc  ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitra owe
Badania arbitra owe s  powtórzeniem bada  kontrolnych, co do których istniej  uzasadnione w tpliwo ci ze strony
Inspektora nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie w asnych bada ).
Badania arbitra owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale ne laboratorium, które nie wykonywa o bada
kontrolnych.
Koszty bada  arbitra owych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzy  przemawia
wynik badania.
Wniosek o przeprowadzenie bada  arbitra owych dotycz cych zawarto ci wolnych przestrzeni lub wska nika zag sz-
czenia nale y z  w ci gu 2 miesi cy od wp ywu reklamacji ze strony Zamawiaj cego.

6.4. W ciwo ci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchy ki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Dopuszczalne warto ci odchy ek i tolerancje zawarte s  w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8 [65].
Na etapie oceny jako ci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si  warto ci dopuszczalne i tolerancje, w
których uwzgl dnia si : rozrzut wyst puj cy przy pobieraniu próbek, dok adno  metod bada  oraz odst pstwa uwa-
runkowane metod  pracy.

ciwo ci materia ów nale y ocenia  na podstawie bada  pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej przed
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyj tkowo dopuszcza si  badania próbek po-
branych z wykonanej warstwy asfaltowej.
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubo  warstwy oraz ilo  materia u
Grubo  wykonanej warstwy oznaczana wed ug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo  wbudowanego materia u na okre lon
powierzchni  (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mog  odbiega  od projektu o warto ci podane w tablicy 13.
W wypadku okre lania ilo ci materia u na powierzchni  i redniej warto ci grubo ci warstwy z regu y nale y przyj  za
podstaw  ca y odcinek budowy. Inspektor nadzoru ma prawo sprawdza  odcinki cz ciowe. Odcinek cz ciowy powi-
nien zawiera  co najmniej jedn  dzienn  dzia  robocz . Do odcinka cz ciowego obowi zuj  te same wymagania jak
do odcinka budowy.
Za grubo  warstwy lub warstw przyjmuje si redni  arytmetyczn  wszystkich pojedynczych oznacze  grubo ci war-
stwy na ca ym odcinku budowy lub odcinku cz ciowym.

Tablica 13. Dopuszczalne odchy ki grubo ci warstwy oraz ilo ci materia u na okre lonej powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa)

A – rednia z wielu oznacze  grubo ci oraz ilo ci
1. – du y odcinek budowy, powierzchnia wi ksza ni  6000 m2 lub
     – droga ograniczona kraw nikami, powierzchnia wi ksza ni  1000 m2 lub
2.  –  ma y odcinek budowy

 10

 15
B – Pojedyncze oznaczenie grubo ci  15
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn.  gdy  warstwa  cieralna  jest  uk adana  z  opó nieniem,  warto  z  wiersza  B

odpowiednio obowi zuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni obowi zuje warto  25%, a
do cznej grubo ci warstw etapu 1 ÷ 15%

6.4.2.2. Wska nik zag szczenia warstwy
Zag szczenie wykonanej warstwy, wyra one wska nikiem zag szczenia oraz zawarto ci  wolnych przestrzeni, nie
mo e przekroczy  warto ci dopuszczalnych podanych w tablicy 15. Dotyczy to ka dego pojedynczego oznaczenia
danej w ciwo ci.
Okre lenie g sto ci obj to ciowej nale y wykonywa  wed ug PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawarto  wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawarto  wolnych przestrzeni w próbce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyj tkowo powtórnie roz-
grzanej próbki pobranej z nawierzchni,  nie mo e wykroczy  poza warto ci dopuszczalne podane w p. 5.2 o wi cej ni
2,0 %(v/v).
6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni nale y bada  nie rzadziej ni  co 20 m oraz w punktach g ównych uków poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow , z tolerancj  ± 0,5%.
6.4.2.5. Równo  pod na i poprzeczna
Do oceny równo ci pod nej warstwy wi cej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nale y stosowa  meto-

 z wykorzystaniem aty 4-metrowej i klina lub metody równowa nej u yciu aty i klina, mierz c wysoko  prze witu
w po owie d ugo ci aty. Pomiar wykonuje si  nie rzadziej ni  co 10 m. Wymagana równo  pod na jest okre lona
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w rozporz dzeniu dotycz cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne [67].

Do oceny równo ci poprzecznej warstwy wi cej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nale y stosowa
metod  z wykorzystaniem aty 4-metrowej i klina lub metody równowa nej u yciu aty i klina. Pomiar nale y wykony-
wa  w kierunku prostopad ym do osi jezdni, na ka dym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej ni  co 10 m. Wymagana
równo  poprzeczna jest okre lona w rozporz dzeniu dotycz cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiada
drogi publiczne [67].
6.4.2.6. Pozosta e w ciwo ci warstwy asfaltowej
Szeroko  warstwy, mierzona 10 razy na 1 km ka dej jezdni, nie mo e si  ró ni  od szeroko ci projektowanej o wi cej
ni  ± 5 cm.
Rz dne wysoko ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi pod nej i kraw dziach, powinny by  zgodne
z dokumentacj  projektow  z dopuszczaln  tolerancj  ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie
mo e przekracza  przedzia u dopuszczalnych odchyle .
Ukszta towanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno ró ni  si  od dokumentacji projektowej o ± 5 cm.

cza pod ne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by  równe i zwi zane, wykonane w linii prostej, równo-
legle lub prostopadle do osi drogi. Przylegaj ce warstwy powinny by  w jednym poziomie.
Wygl d zewn trzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by  jednorodny, bez sp ka , deformacji, plam i wykru-
sze .

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST  D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).

 8. ODBIÓR ROBÓT

Zasady odbioru robót podano w SST  D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed ug pktu 6 da y wyniki pozytywne.
Je li warunki umowy przewiduj  dokonywanie potr ce , to Zamawiaj cy mo e w razie niedotrzymania warto ci do-
puszczalnych dokona  potr ce  wed ug zasad okre lonych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy  z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
oczyszczenie i skropienie pod a,
dostarczenie materia ów i sprz tu,
opracowanie recepty laboratoryjnej,
wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta  asfaltow  kraw dzi urz dze  obcych i kraw ników,
roz enie i zag szczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obci cie kraw dzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiarów i bada   wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprz tu.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych
Cena wykonania robót okre lonych niniejsz  SST obejmuje:

roboty tymczasowe, które s  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s  przekazywane Zamawia-
cemu i s  usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

prace towarzysz ce, które s  niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczaso-
wych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. szczegó owe specyfikacje techniczne (SST)
1. D - 00.00.00 Wymagania ogólne
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10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwi zane z badaniami materia ów wyst puj cych w niniejszej SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawarto ci chlorków, dwutlenku w gla i alka-
liów w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Cz  2: Metody bada
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych w ciwo ci kruszyw – Procedura i terminologia uproszczone-

go opisu petrograficznego
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie sk adu ziarnowego –

Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie kszta tu ziaren za pomo-

 wska nika p asko ci
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  4: Oznaczanie kszta tu ziaren –

Wska nik kszta tu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie procentowej zawarto ci

ziaren o powierzchniach powsta ych w wyniku przekruszenia lub amania kruszyw
grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  6: Ocena w ciwo ci po-
wierzchni – Wska nik przep ywu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Ocena zawarto ci drobnych cz stek –
Badania b kitem metylenowym

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  10: Ocena zawarto ci drob-
nych cz stek – Uziarnienie wype niaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Metody oznaczania od-
porno ci na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie g sto ci
nasypowej i jamisto ci

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zag szczonego wype niacza

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  5: Oznaczanie
zawarto ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw –Cz  6: Oznaczanie
sto ci ziaren i nasi kliwo ci

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  7: Oznaczanie
sto ci wype niacza – Metoda piknometryczna

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  8: Oznaczanie
polerowalno ci kamienia

19. PN-EN 1367-1 Badania w ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie czynników atmosfe-
rycznych – Cz  1: Oznaczanie mrozoodporno ci

20. PN-EN 1367-3 Badania w ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie czynników atmosfe-
rycznych – Cz  3: Badanie bazaltowej zgorzeli s onecznej metod  gotowania

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji ig
22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mi knienia – Metoda Pier cie

i Kula
23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawarto ci wody w emulsjach asfaltowych

– Metoda destylacji azeotropowej
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozosta ci na sicie emulsji asfaltowych

oraz trwa ci podczas magazynowania metod  pozosta ci na sicie
25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych w ciwo ci kruszyw – Analiza chemiczna
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych w ciwo ci kruszyw – Cz  4: Oznaczanie podatno ci wype -

niaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dzia anie wody
27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalno ci
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury amliwo ci Fraassa
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawarto ci parafiny – Cz  1: Metoda

destylacyjna
31. PN-EN 12607-1 i

PN-EN 12607-3

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporno ci na twardnienie pod wp ywem
ciep a i powietrza – Cz  1: Metoda RTFOT
Jw. Cz  3: Metoda RFT

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-asfaltowych na
gor co – Cz  6: Oznaczanie g sto ci obj to ciowej metod  hydrostatyczn

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-asfaltowych na
gor co – Cz  8: Oznaczanie zawarto ci wolnej przestrzeni

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-asfaltowych na
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gor co – Cz  11: Okre lenie powi zania pomi dzy kruszywem i asfaltem
35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-asfaltowych na

gor co – Cz  12: Okre lanie wra liwo ci na wod
36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-asfaltowych na

gor co – Cz  13: Pomiar temperatury
37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-asfaltowych na

gor co – Cz  18: Sp ywanie lepiszcza
38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-asfaltowych na

gor co – Cz  22: Koleinowanie
39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-asfaltowych na

gor co – Cz  27: Pobieranie próbek
40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-asfaltowych na

gor co – Cz  36: Oznaczanie grubo ci nawierzchni asfaltowych
41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wyp ywu emulsji asfaltowych lepko-

ciomierzem wyp ywowym
42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie warto ci pH emulsji asfaltowych
44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale  stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odpa-

rowanie
46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Cz  1: Oznaczanie indeksu rozpa-

du kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wype niaczem mineralnym
47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz  1: Beton asfaltowy
48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz  20: Badanie typu
49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wype niaj cych stosowanych do mieszanek bitumicznych – Cz  1:

Badanie metod  Pier cienia i Kuli
50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wype niaj cych stosowanych do mieszanek bitumicznych – Cz  2:

Liczba bitumiczna
51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu spr ystego asfaltów modyfiko-

wanych
52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporno ci na magazynowanie modyfiko-

wanych asfaltów
53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ci gliwo ci lepiszczy asfaltowych metod

pomiaru ci gliwo ci
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metod  testu

wahad owego
55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ci gliwo ci modyfikowanych asfaltów –

Metoda z duktylometrem
56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepno ci emulsji bitumicznych przez

zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem
57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych polime-

rami
60. PN-EN 14188-1 Wype niacze z czy i zalewy – Cz  1: Specyfikacja zalew na gor co
61. PN-EN 14188-2 Wype niacze z czy i zalewy – Cz  2: Specyfikacja zalew na zimno
62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zap onu i palenia – Pomiar metod

otwartego tygla Clevelanda
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zap onu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)
67. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwale  na drogach

publicznych, Warszawa 2008
68. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
69. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty
69. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
70. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych –

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997
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D – 05.03.11  FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót na drogach

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z frezowaniem nawierzchni
asfaltowych na zimno w ramach przebudowy ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwa nej w m. Chró cice, gmina Dobrze
Wielki..

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtórne u ycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z nawierzchni.
1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy nawierzchni as-
faltowej, bez jej ogrzania, na okre lon  g boko .
1.4.3. Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wymagania dotycz ce robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

Nie wyst puj .

3. SPRZ T

3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do frezowania
Nale y stosowa  frezarki drogowe umo liwiaj ce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okre lon  g boko .
Frezarka powinna by  sterowana elektronicznie i zapewnia  zachowanie wymaganej równo ci oraz pochyle  poprzecz-
nych i pod nych powierzchni po frezowaniu. Do ma ych robót (naprawy cz ci jezdni) In ynier mo e dopu ci  fre-
zarki sterowane mechanicznie.
Szeroko  b bna frezuj cego powinna by  dobrana zale nie od zakresu robót. Przy lokalnych naprawach szeroko

bna mo e by  dostosowana do szeroko ci skrawanych elementów nawierzchni. Przy frezowaniu ca ej jezdni szero-
ko  b bna skrawaj cego powinna by  co najmniej równa 1200 m.
Przy du ych robotach frezarki musz  by  wyposa one w przeno nik sfrezowanego materia u, podaj cy go z jezdni na
rodki transportu.

Przy frezowaniu warstw asfaltowych na g boko  ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego materia u do recy-
klingu na gor co w otaczarce, zaleca si  frezowanie wspó bie ne, tzn.  takie, w którym kierunek obrotów b bna skrawa-

cego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgod  In yniera mo e by  dopuszczone frezowanie przeciwbie ne,
tzn. takie, w którym kierunek obrotów b bna skrawaj cego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki.
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musz , a poza nimi powinny, by  zaopatrzone w systemy
odpylania. Za zgod  In yniera mo na dopu ci  frezarki bez tego systemu:

a. na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b. na drogach miejskich, przy ma ym zakresie robót.

Wykonawca mo e u ywa  tylko frezarki zaakceptowane przez In yniera. Wykonawca powinien przedstawi  dane
techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek w tpliwo ci przeprowadzi  demonstracj  pracy frezarki, na w asny
koszt.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz ce transportu
Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport sfrezowanego materia u
Transport sfrezowanego materia u powinien by  tak zorganizowany, aby zapewni  prac  frezarki bez postojów. Mate-
ria  mo e by  wywo ony dowolnymi rodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie frezowania
Nawierzchnia powinna by  frezowana do g boko ci, szeroko ci i pochyle  zgodnych z dokumentacj  projektow  i ST.
Je eli frezowana nawierzchnia ma by  oddana do ruchu bez u enia nowej warstwy cieralnej, to jej tekstura powinna
by  jednorodna, z ona z nieci ych pr ków pod nych lub innych form geometrycznych, gwarantuj cych rów-
no , szorstko  i estetyczny wygl d.
Je eli ruch drogowy ma by  dopuszczony po sfrezowanej cz ci jezdni, to wówczas, ze wzgl dów bezpiecze stwa
nale y spe ni  nast puj ce warunki:

a. nale y usun ci ty materia  i oczy ci  nawierzchni ,
b. przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysoko  pod nych pionowych kraw dzi nie mo e

przekracza  40 mm,
c. przy lokalnych naprawach polegaj cych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kraw nika ( cieku) do-

puszcza si  wi kszy uskok ni  okre lono w pkt b), ale przy g boko ci wi kszej od 75 mm wymaga on
specjalnego oznakowania,

d. kraw dzie poprzeczne na zako czenie dnia roboczego powinny by  klinowo ci te.

5.3. Uszorstnienie warstwy cieralnej
Technologia ta ma zastosowanie w przypadku nawierzchni nowych, które charakteryzuj  si  ma  szorstko ci  spowo-
dowan  polerowaniem przez ko a pojazdów, albo nadmiarem asfaltu.
Frezarka powinna ci  oko o 12 mm warstwy cieralnej tworz c szorstk  makrotekstur  powierzchni. Z by skrawaj ce
na obwodzie b bna frezuj cego powinny by  tak dobrane, aby zapewni  regularn  rze  powierzchni po frezowaniu.

5.4. Profilowanie warstwy cieralnej
Technologia ta ma zastosowanie do frezowania nierówno ci pod nych i ma ych kolein lub innych deformacji. Je eli
frezowanie obejmie ca  powierzchni  jezdni i nie b dzie wbudowana nowa warstwa cieralna, to frezarka musi by
sterowana elektronicznie wzgl dem ustalonego poziomu odniesienia, a szeroko  b bna frezuj cego nie mo e by
mniejsza od 1800 mm.
Je eli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylko na cz ci jezdni to frezarka mo e by  sterowana mechanicznie,
a wymiar b bna skrawaj cego powinien by  zale ny od wielko ci robót i zaakceptowany przez In yniera.

5.5. Frezowanie warstwy cieralnej przed u eniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych
Do frezowania nale y u  frezarek sterowanych elektronicznie, wzgl dem ustalonego poziomu odniesienia, zachowu-

c spadki poprzeczne i niwelet  drogi. Nawierzchnia powinna by  sfrezowana na g boko  projektowan  z dok adno-
ci  5 mm.

5.6. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzchni
Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje kilka lub wszystkie warstwy nawierzchni na g boko
okre lon  w dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów kontrolnych
6.2.1. Minimalna cz stotliwo  pomiarów
Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.
Tablica 1. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej  na zimno
Lp. ciwo  nawierzchni Minimalna cz stotliwo  pomiarów
1 Równo  pod na at 4-metrow  co 20 metrów
2 Równo  poprzeczna at  4-metrow  co 20 metrów
3 Spadki poprzeczne co 50 m
4 Szeroko  frezowania co 50 m
5 boko  frezowania na bie co, wed ug SST
6.2.2. Równo  nawierzchni
Nierówno ci powierzchni po frezowaniu mierzone at  4-metrow  zgodnie z BN-68/8931-04 [1] nie powinny przekra-
cza  6 mm.
6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow , z tolerancj  0,5%.
6.2.4. Szeroko  frezowania
Szeroko  frezowania powinna odpowiada  szeroko ci okre lonej w dokumentacji projektowej z dok adno ci  5 cm.
6.2.5. boko  frezowania

boko  frezowania powinna odpowiada  g boko ci okre lonej w dokumentacji projektowej z dok adno ci  5
mm.
Powy sze ustalenia dotycz ce dok adno ci frezowania nie dotycz  wyburzenia kilku lub wszystkich warstw nawierzch-
ni przy naprawach kapitalnych. W takim przypadku wymagania powinny by  okre lone w SST w dostosowaniu do
potrzeb wynikaj cych z przyj tej technologii naprawy.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIÓR ROBÓT

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

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2  frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:

prace pomiarowe,
oznakowanie robót,
frezowanie,
transport sfrezowanego materia u,
przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Normy
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem at .
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D - 05.03.23a NAWIERZCHNIA  Z  BETONOWEJ  KOSTKI BRUKOWEJ  DLA  DRÓG  I  ULIC  ORAZ
PLACÓW  I  CHODNIKÓW

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi wraz z przedmiarem robót i projektem wykonawczym dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach, ulicach, placach i chodnikach.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej w ramach przebudowy ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwa nej w m. Chró ci-
ce, gmina Dobrze  Wielki.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy cieralnej
nawierzchni, wykonany metod  wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno lub
dwuwarstwowego, charakteryzuj cy si  kszta tem, który umo liwia wzajemne przystawanie elementów.
1.4.2. Kraw nik - prosty lub ukowy element budowlany oddzielaj cy jezdni  od chodnika, charakteryzuj cy si  sta-
ym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i d ugo ci  nie wi ksz  ni  1,0 m.

1.4.3. ciek - umocnione zag bienie, poni ej kraw dzi jezdni, zbieraj ce i odprowadzaj ce wod .
1.4.4. Obrze e - element budowlany, oddzielaj cy nawierzchnie chodników i ci gów pieszych od terenów nie przezna-
czonych  do komunikacji.
1.4.5. Spoina - odst p pomi dzy przylegaj cymi elementami (kostkami) wype niony okre lonymi materia ami wype -
niaj cymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odst p dziel cy du y fragment nawierzchni na sekcje w celu umo liwienia odkszta ce
temperaturowych, wype niony okre lonymi materia ami wype niaj cymi.
1.4.7. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wymagania dotycz ce robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Wymagania dotycz ce materia ów
Wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”
[5] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa mo e mie  nast puj ce cechy charakterystyczne, okre lone w katalogu producenta:

1. odmian :
a. kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b. kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy cieralnej (górnej) zwykle

barwionej grubo ci min. 4 mm,
2. barw :

a. kostka szara, z betonu niebarwionego,
b. kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. wzór (kszta t) kostki: zgodny z kszta tami okre lonymi przez producenta (przyk ady podano w za czniku 1),
4. wymiary, zgodne z wymiarami okre lonymi przez producenta, w zasadzie:

a. ugo : od 140 mm do 280 mm,
b. szeroko : od 0,5 do 1,0 wymiaru d ugo ci, lecz nie mniej ni  100 mm,
c. grubo : od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubo ciami s : 60 mm, 80 mm i 100 mm (zalecane

grubo ci kostek podano w za czniku 2).
Po dane jest, aby wymiary kostek by y dostosowane do sposobu uk adania i siatki spoin oraz umo liwia y wykonanie
warstwy o szeroko ci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno ci przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w na-
wierzchni .
Kostki mog  by  produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi kraw -
dziami górnymi.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, chodni-
ków itp. okre la PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zewn trz-
nych nawierzchniach, maj cych kontakt z sol  odladzaj  w warunkach mrozu

Lp. Cecha Za cz-
nik
normy

Wymaganie

1 Kszta t i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchy ki w mm

od zadeklarowanych wymiarów
kostki,
grubo ci  < 100 mm  100 mm

C ugo    szeroko    gru-
bo
± 2            ± 2            ± 3
± 3            ± 3            ± 4

Ró nica pomi dzy dwoma po-
miarami grubo ci, tej samej kostki,
powinna by  3 mm

1.2 Odchy ki p asko ci i pofalowa-
nia (je li maksymalne wymiary
kostki    > 300 mm), przy d ugo-
ci pomiarowej

300 mm
400 mm

C Maksymalna (w mm)
wypuk                       wkl

1,5                                    1,0
2,0                                    1,5

2 ciwo ci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporno  na zamra anie roz-

mra anie z udzia em soli odla-
dzaj cych (wg klasy 3, za . D)

D Ubytek masy po badaniu: warto rednia  1,0 kg/m2, przy czym
ka dy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2

2.2 Wytrzyma  na rozci ganie
przy roz upywaniu

F Wytrzyma  charakterystyczna T  3,6  MPa.  Ka dy pojedyn-
czy wynik  2,9 MPa i nie powinien wykazywa  obci enia nisz-
cz cego mniejszego ni  250 N/mm d ugo ci roz upania

2.3 Trwa    (ze  wzgl du  na  wy-
trzyma )

F Kostki maj  zadawalaj  trwa  (wytrzyma ) je li spe nio-
ne s  wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja

2.4 Odporno  na cieranie (wg
klasy 3

G i H Pomiar wykonany na tarczy

oznaczenia H normy) szerokiej ciernej,
wg  za .  G  normy  –
badanie podstawo-
we

Böhmego,
wg za . H normy – badanie alternatywne

 23 mm 20 000mm3/5000 mm2

2.5 Odporno  na po-
lizg/po lizgni cie

I a)je li górna powierzchnia kostki nie by a szlifowana lub polero-
wana – zadawalaj ca odporno ,

b)je li wyj tkowo wymaga si  podania warto ci odporno ci na
po lizg/po lizgni cie – nale y zadeklarowa  minimaln  jej war-
to  pomierzon  wg za . I normy (wahad owym przyrz dem do
badania tarcia)

Aspekty wizualne
3.1 Wygl d J a)górna powierzchnia kostki nie powinna mie  rys i odprysków,

b)nie dopuszcza si  rozwarstwie  w kostkach dwuwarstwowych,
c)ewentualne wykwity nie s  uwa ane za istotne

3.2

3.3

Tekstura

Zabarwienie (barwiona mo e
by  warstwa cieralna lub ca y
element)

J a)kostki z powierzchni  o specjalnej teksturze – producent powi-
nien opisa  rodzaj tekstury,

b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny by  porównane z próbk
producenta, zatwierdzon  przez odbiorc ,

c)ewentualne ró nice w jednolito ci tekstury lub zabarwienia, spo-
wodowane nieuniknionymi zmianami we w ciwo ciach surow-
ców i zmianach warunków twardnienia nie s  uwa ane za istotne

W przypadku zastosowa  kostki na powierzchniach innych ni  przewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach we-
wn trznych nie nara onych na kontakt z sol  odladzaj ), wymagania wobec kostki nale y odpowiednio dostosowa
do ustale  PN-EN-1338 [2].
Kostki kolorowe powinny by  barwione substancjami odpornymi na dzia anie czynników atmosferycznych, wiat a (w
tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wype nieniu spoin zapraw  cementowo-
piaskow  nie mo e odbarwia  kostek). Zaleca si  stosowanie rodków stabilnie barwi cych zaczyn cementowy w kost-
ce, np. tlenki elaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nale y stosowa  do barwienia: sadz
i barwników organicznych)
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Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci bia ych plam) mog  pojawi  si  na powierzchni kostek w pocz tkowym
okresie eksploatacji. Powstaj  one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych wyst puj cych w betonie
i zanikaj  w trakcie u ytkowania w okresie do 2-3 lat.
2.2.3. Sk adowanie kostek
 Kostk  zaleca si  pakowa  na paletach. Palety z kostk  mog  by  sk adowane na otwartej przestrzeni, przy czym pod-

e powinno by  wyrównane i odwodnione.

2.3. Materia y na podsypk  i do wype nienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Je li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nale y stosowa  nast puj ce materia y:

a. na podsypk  piaskow  pod nawierzchni
piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],
piasek amany (0,075 2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],

b. na podsypk  cementowo-piaskow  pod nawierzchni
mieszank  cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spe niaj cego wymagania PN-EN
13242:2004 [3], cementu powszechnego u ytku spe niaj cego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody
odpowiadaj cej wymaganiom  PN-EN 1008:2004 [4],

c. do wype niania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
a. piasek naturalny spe niaj cy wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
b. piasek amany (0,075 2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],

d. do wype niania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
c. zapraw  cementowo-piaskow  1:4 spe niaj  wymagania wg 2.3 b),

e. do wype niania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- do wype nienia górnej cz ci szczeliny dylatacyjnej nale y stosowa  drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe

lub syntetyczne masy uszczelniaj ce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spe niaj ce wymagania norm
lub aprobat technicznych, wzgl dnie odpowiadaj cych wymaganiom SST D-05.03.04a  [12],

- do wype nienia dolnej cz ci szczeliny dylatacyjnej nale y stosowa  wilgotn  mieszank  cementowo-
piaskow  1:8 z materia ów spe niaj cych wymagania wg 2.3 b) lub inny materia  zaakceptowany przez In-
spektora nadzoru.

Sk adowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo redniego wbudowania po dostarczeniu na budow , powinno
odbywa  si  na pod u równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami kamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mo na przechowywa  do: a) 10 dni w miejscach
zadaszonych na otwartym terenie o pod u twardym i suchym, b) terminu trwa ci, podanego przez producenta, w
pomieszczeniach o szczelnym dachu i cianach oraz pod ogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach
magazynuje si  razem z paletami, z dopuszczaln  wysoko ci  3 szt. palet. Cement niespaletowany uk ada si  w stosy

askie o liczbie warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje si  w magazynach
specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego za adowania i wy adowania.

2.4. Kraw niki, obrze a i cieki
Je li dokumentacja projektowa, SST lub In ynier nie ustal  inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek mo na
stosowa :

a. kraw niki betonowe wg SST D-08.01.01a [13],
b. obrze a betonowe wg SST D-08.03.01 [15],
c. kraw niki kamienne wg SST D-08.01.02a [14].

Przy kraw nikach mog  wyst powa cieki wg OST D-08.05.00 [16].
Kraw niki, obrze a i cieki mog  by  ustawiane na:

a. podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spe niaj cych wymagania wg 2.3 a  i   2.3 b,
b. awach wirowych, t uczniowych lub betonowych, spe niaj cych wymagania wg SST D-08.01.01a [13],

08.01.02a [14],  D-08.03.01  [15] i D-08.05.00 [16].
Kraw niki i obrze a mog  by  przechowywane na sk adowiskach otwartych, posegregowane wed ug typów, rodzajów,
odmian i wielko ci. Nale y uk ada  je z zastosowaniem podk adek i przek adek drewnianych.
Kruszywo i cement powinny by  sk adowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materia y do podbudowy u onej pod nawierzchni  z betonowej kostki brukowej
Materia y do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada  wymaganiom w ciwej SST
lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZ T

3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni
 Uk adanie betonowej kostki brukowej mo e odbywa  si :

a. cznie, zw aszcza na ma ych powierzchniach,
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b. mechanicznie przy zastosowaniu urz dze  uk adaj cych (uk adarek), sk adaj cych si  z wózka i chwytaka ste-
rowanego hydraulicznie, s cego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich u enia; urz dze-
nie to, po sko czonym uk adaniu kostek, mo na wykorzysta  do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowa-
nymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mo na stosowa  specjalne narz dzia tn ce (np. przycinarki, szlifierki z tarcz ).
Do zag szczania nawierzchni z kostki nale y stosowa  zag szczarki wibracyjne (p ytowe) z wyk adzin  elastomerow ,
chroni ce kostki przed cieraniem i wykruszaniem naro y.
Sprz t do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada  wymaganiom w ciwych SST, wymienio-
nych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzgl dnie opracowanym SST zaak-
ceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nale y stosowa  betoniarki.
Do wype niania szczelin dylatacyjnych nale y stosowa  sprz t odpowiadaj cy wymaganiom  SST D-05.03.04a [12].

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz ce transportu
Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 4.

4.2. Transport materia ów do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe mog  by  przewo one na paletach - dowolnymi rodkami transportowymi po osi gni ciu
przez beton wytrzyma ci na ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by  zabezpieczone
przed przemieszczaniem si  i uszkodzeniem.
Jako rodki transportu wewn trzzak adowego kostek na rodki transportu zewn trznego mog  s  wózki wid owe,
którymi mo na dokona  za adunku palet. Do za adunku palet na rodki transportu mo na wykorzystywa  równie

wigi samochodowe.
Palety transportowe powinny by  spinane ta mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczaj cymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si  uk ada  do 10 warstw kostek (zale nie od grubo ci
i kszta tu), tak aby masa palety z kostkami wynosi a od 1200 kg do 1700 kg. Po dane jest, aby palety z kostkami by y
wysy ane do odbiorcy rodkiem transportu samochodowego wyposa onym w d wig do za- i roz adunku.
Kraw niki i obrze a mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportowymi. Kraw niki betonowe nale y uk a-
da  w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Kraw niki kamienne nale y uk ada  na podk adkach drew-
nianych, d ugo ci  w kierunku jazdy. Kraw niki i obrze a powinny by  zabezpieczone przed przemieszczaniem si
i uszkodzeniem w czasie transportu.
Kruszywa mo na przewozi  dowolnym rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszcze-
niem i zmieszaniem z innymi materia ami. Podczas transportu kruszywa powinny by  zabezpieczone przed wysypa-
niem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Cement w workach mo e by  przewo ony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi rodkami transpor-
tu, w sposób nie powoduj cy uszkodze  opakowania. Worki przewo one na paletach uk ada si  po 5 warstw worków,
po 4  szt.  w warstwie.  Worki  niespaletowane uk ada  si  na  p ask,  przylegaj ce  do  siebie,  w równej  wysoko ci  do  10
warstw. adowanie i wy adowywanie zaleca si  wykonywa  za pomoc  zmechanizowanych urz dze  do poziomego
i pionowego przemieszczania adunków. Cement luzem mo e by  przewo ony w zbiornikach transportowych (np.
wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozosta ci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulega  znisz-
czeniom podczas transportu. rodki transportu powinny by  wyposa one we wsypy i urz dzenia do wy adowania ce-
mentu.
Zalew  lub masy uszczelniaj ce do szczelin dylatacyjnych mo na transportowa  dowolnymi rodkami transportu
w fabrycznie zamkni tych pojemnikach lub opakowaniach, chroni cych je przed zanieczyszczeniem.
Materia y do podbudowy powinny by  przewo one w sposób odpowiadaj cy wymaganiom w ciwej SST.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 5.

5.2. Pod e i koryto
Grunty pod a powinny by  niewysadzinowe, jednorodne i no ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoce-
niem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacj  projektow .
Koryto pod podbudow  lub nawierzchni  powinno by  wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przy-
gotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 [6].
Koryto musi mie  skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacj  projektow .

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by  zgodna z dokumentacj  projektow  lub SST (przyk ady konstrukcji nawierzchni
podaj  za czniki 3 i 4).
Konstrukcja nawierzchni mo e obejmowa  u enie warstwy cieralnej z betonowej kostki brukowej na:

a. podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
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b. podsypce piaskowej roz cielonej bezpo rednio na pod u z gruntu piaszczystego.
Podstawowe czynno ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wyst powaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wype nieniem spoin zapraw  cementowo-piaskow , obejmuj :

1. wykonanie podbudowy,
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraw ników, obrze y i ew. cieków),
3. przygotowanie i roz cielenie podsypki cementowo-piaskowej,
4. enie kostek z ubiciem,
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wype nienie ni  szczelin,
6. wype nienie szczelin dylatacyjnych,
7. piel gnacj  nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynno ci jest mniej, gdy  nie wyst puj  zwy-
kle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, za  poz. 5 - wype nienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstw  betonowej kostki brukowej powinien by  zgodny z do-
kumentacj  projektow .

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada  wymaganiom w ciwej SST, np.:
a. D-04.01.01 04.03.01 „Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie” [6],
b. D-04.04.00 04.04.03 „Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa naturalnego lub

amanego) [7],
c. D-04.04.04 „Podbudowa z t ucznia kamiennego” [8],
d. D-04.05.00 04.05.04 „Podbudowy i ulepszone pod e z gruntów lub kruszyw  stabilizowanych spoiwami hy-

draulicznymi” [9],
e. D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” [10],
f. D-04.06.01b „Podbudowa z betonu cementowego” [11].

Inne rodzaje podbudów powinny odpowiada  wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie opracowa-
nym SST zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by  zgodny z dokumentacj  projektow  lub SST.
Je li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materia y do wykonania obramowa  powinny odpowiada
wymaganiom okre lonym w pkcie 2.4.
Ustawianie kraw ników, obrze y i ew. wykonanie cieków przykraw nikowych powinno by  zgodne z wymagania-
mi zawartymi w SST D-08.01.01a [13], 08.01.02 a [14], D-08.03.01 [15] i D-08.05.00 [16].
Kraw niki i obrze a zaleca si  ustawia  przed przyst pieniem do uk adania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawie-
niem, po dane jest u enie pojedynczego rz du kostek w celu ustalenia szeroko ci nawierzchni i prawid owej lokali-
zacji kraw ników lub obrze y.

5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubo  powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  lub SST.
Je li dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubo  podsypki powinna wynosi  po zag szczeniu 3 5
cm, a wymagania dla materia ów na podsypk  powinny by  zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchy ki od zaprojek-
towanej grubo ci podsypki nie powinny przekracza  1 cm.
Podsypk  piaskow  nale y zwil  wod , równomiernie roz cieli  i zag ci  lekkimi walcami (np. r cznymi) lub za-

szczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotno ci optymalnej.
Podsypk  cementowo-piaskow  stosuje si  z zasady przy wyst powaniu podbudowy pod nawierzchni  z kostki. Pod-
sypk  cementowo-piaskow  przygotowuje si  w betoniarkach, a nast pnie roz ciela si  na uprzednio zwil onej podbu-
dowie, przy zachowaniu:

- wspó czynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzyma ci na ciskanie nie mniejszej ni  R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno  uk adanej podsypki powinna by  taka, aby po ci ni ciu podsypki w d oni podsypka nie rozsy-
pywa a si  i nie by o na d oni ladów wody, a po naci ni ciu palcami podsypka rozsypywa a si . Roz cielenie podsypki
cementowo-piaskowej powinno wyprzedza  uk adanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz cielona podsypka po-
winna by  wyprofilowana i zag szczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. r cznymi) lub zag szczarkami wi-
bracyjnymi.
Je li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawa owaniu nawierzchni nale y j  pola
wod  w takiej ilo ci, aby woda zwil a ca  grubo  podsypki. Roz cielenie podsypki z suchej zaprawy mo e wyprze-
dza  uk adanie nawierzchni z kostek o oko o 20 m.
Ca kowite ubicie nawierzchni i wype nienie spoin zapraw  musi by  zako czone przed rozpocz ciem wi zania cementu
w podsypce.

5.7. Uk adanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie kszta tu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uk adania
Kszta t, wymiary, barw  i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz dese  ich uk adania (przyk ady po-
dano w za . 5) powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  lub ST, a w przypadku braku wystarczaj cych ustale
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Wykonawca przedk ada odpowiednie propozycje do zaakceptowania In ynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem
kszta tu, koloru, sposobu uk adania i wytwórni kostek, In ynier mo e poleci  Wykonawcy u enie po 1 m2 wst pnie
wybranych kostek, wy cznie na podsypce piaskowej.
5.7.2. Warunki atmosferyczne

enie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si  wykonywa  przy temperaturze otoczenia
nie ni szej ni  +5oC. Dopuszcza si  wykonanie nawierzchni je li w ci gu dnia temperatura utrzymuje si  w granicach
od 0oC do +5oC, przy czym je li w nocy spodziewane s  przymrozki kostk  nale y zabezpieczy  materia ami o z ym
przewodnictwie ciep a (np. matami ze s omy, pap  itp.).
Nawierzchni  na podsypce piaskowej zaleca si  wykonywa  w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.7.3. enie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by  wykonana z elementów o jednakowej grubo ci. Na wi kszym fragmencie
robót zaleca si  stosowa  kostki dostarczone w tej samej partii materia u, w której niedopuszczalne s  ró ne odcienie
wybranego koloru kostki.
Uk adanie kostki mo na wykonywa  r cznie lub mechanicznie.
Uk adanie r czne zaleca si  wykonywa  na mniejszych powierzchniach, zw aszcza skomplikowanych pod wzgl dem
kszta tu lub wymagaj cych kompozycji kolorystycznej uk adanych deseni oraz ró nych wymiarów i kszta tów kostek.
Uk adanie kostek powinni wykonywa  przyuczeni brukarze.
Uk adanie mechaniczne zaleca si  wykonywa  na du ych powierzchniach o prostym kszta cie, tak aby uk adarka mog a
przenosi  z palety warstw  kszta tek na miejsce ich u enia z wymagan  dok adno ci . Kostka do uk adania mecha-
nicznego nie mo e mie  du ych odchy ek wymiarowych i musi by  odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.

ona na palecie w odpowiedni wzór, bez do enia po ówek i dziewi tek, przy czym ka da warstwa na palecie musi
by  dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywiera y do siebie. Uk adanie mechaniczne zawsze
musi by  wsparte prac  brukarzy, którzy uzupe niaj  przerwy, wyrabiaj uki, dok adaj  kostki w okolicach studzienek i
kraw ników.
Kostk  uk ada si  oko o 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety, poniewa  po procesie ubijania podsypka zag szcza
si .
Powierzchnia kostek po onych obok urz dze  infrastruktury technicznej (np. studzienek, w azów itp.) powinna trwale
wystawa  od 3 mm do 5 mm powy ej powierzchni tych urz dze  oraz od 3 mm do 10 mm powy ej korytek cieko-
wych ( cieków).
Do uzupe nienia przestrzeni przy kraw nikach, obrze ach i studzienkach mo na u ywa  elementy kostkowe wyko -
czeniowe w postaci tzw. po ówek i dziewi tek, maj cych wszystkie kraw dzie równe i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby kszta tek o nietypowych wymiarach, woln  przestrze  uzupe nia si  kostk  ci , przycinan  na
budowie specjalnymi narz dziami tn cymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcz  itp.).
Dzienn  dzia  robocz  nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si  zako czy  prowizorycznie oko o
pó metrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki u onej na sta e.
Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie u on  nawierzchni  na podsypce piaskowej nale y rozebra
i usun  wraz z podsypk .
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nale y przeprowadzi  za pomoc  zag szczarki wibracyjnej (p ytowej) z os on  z tworzywa sztucz-
nego. Do ubicia nawierzchni nie wolno u ywa  walca.
Ubijanie nawierzchni nale y prowadzi  od kraw dzi powierzchni w kierunku jej rodka i jednocze nie w kierunku
poprzecznym kszta tek. Ewentualne nierówno ci powierzchniowe mog  by  zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzd nym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. p kni te) nale y wymieni  na kostki ca e.
5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny
Szeroko  spoin pomi dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi  od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopad ciennych kostek brukowych zaleca si  aby osie spoin pomi dzy d szymi bo-
kami tych kostek tworzy y z osi  drogi k t 45°, a wierzcho ek utworzonego k ta prostego pomi dzy spoinami mia
kierunek odwrotny do kierunku spadku pod nego nawierzchni.
Po u eniu kostek, spoiny nale y wype ni :

a. piaskiem, spe niaj cym wymagania pktu 2.3 c), je li nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b. zapraw  cementowo-piaskow , spe niaj  wymagania pktu 2.3 d), je li nawierzchnia jest na podsypce cemen-

towo-piaskowej.
Wype nienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym
polaniu wod  - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzgl dnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi.
Zapraw  cementowo-piaskow  zaleca si  przygotowa  w betoniarce, w sposób zapewniaj cy jej wystarczaj  p yn-
no . Spoiny mo na wype ni  przez rozlanie zaprawy na nawierzchni  i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpocz ciem zalewania kostka powinna by  oczyszczona i dobrze zwil-
ona wod . Zalewa powinna ca kowicie wype ni  spoiny i tworzy  monolit z kostkami.

Przy wype nianiu spoin zapraw  cementowo-piaskow  nale y zabezpieczy  przed zalaniem ni  szczeliny dylatacyjne,
wk adaj c zwini te paski papy, zwitki z worków po cemencie itp.
Po wype nianiu spoin zapraw  cementowo-piaskow  nawierzchni  nale y starannie oczy ci ; szczególnie dotyczy to
nawierzchni z kostek kolorowych i z ró nymi deseniami uk adania.



Przebudowa ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwa nej w m. Chró cice, gmina Dobrze  Wielki

EdKom Edward Król ul. Ptasia 6 45-139 Opole
NIP 754-100-39-24,     REGON 530961019  tel. fax 77 4538881,  kom. 501 325976

176

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne
W przypadku uk adania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wype nianiu spoin zapraw  cementowo-piaskow ,
nale y przewidzie  wykonanie szczelin dylatacyjnych w odleg ciach zgodnych z dokumentacj  projektow  lub SST
wzgl dnie nie wi kszych ni  co 8 m. Szeroko  szczelin dylatacyjnych powinna umo liwia  przej cie przez nie prze-
mieszcze  wywo anych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by  mniejsza ni  8
mm. Szczeliny te powinny by  wype nione trwale zalewami i masami okre lonymi w pkcie 2.3 e). Sposób wype nienia
szczelin powinien odpowiada  wymaganiom SST D-05.03.04a [12].
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nale y stosowa  dodatkowo w miejscach, w których wyst puje zmiana sztywno ci
pod a (np. nad przepustami, przy przyczó kach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Za-
leca si  wykonywa  szczeliny pod ne przy ciekach wzd  jezdni.

5.8. Piel gnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchni  na podsypce piaskowej ze spoinami wype nionymi piaskiem mo na odda  do u ytku bezpo rednio po jej
wykonaniu.
Nawierzchni  na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wype nionymi zapraw  cementowo-piaskow , po jej
wykonaniu nale y przykry  warstw  wilgotnego piasku o grubo ci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywa  j  w stanie wilgot-
nym przez 7 do 10 dni. Po up ywie od 2 tygodni (przy temperaturze redniej otoczenia nie ni szej ni  15oC) do  3 tygo-
dni (w porze ch odniejszej) nawierzchni  nale y oczy ci  z piasku i mo na odda  do u ytku.

 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien:

uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno ci, deklaracje zgodno ci, ew. badania materia ów wykonane przez
dostawców itp.),
wykona  badania w ciwo ci materia ów przeznaczonych do wykonania robót, okre lone w pkcie 2,
sprawdzi  cechy zewn trzne gotowych materia ów z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie robót

Lp. Wyszczególnienie
bada  i pomiarów Cz stotliwo  bada Warto ci dopuszczalne

1 Sprawdzenie pod a i koryta Wg OST D-04.01.01 [6]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg OST D-08.01.01a [13 D-08.05.00 [16] D-08.01.02 [14]; D-08.03.01

[15];
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem

liniowym lub metod  niwelacji)
Bie ca kontrola w 10 punktach
dziennej dzia ki roboczej: grubo ci,
spadków i cech konstrukcyjnych w
porównaniu z dokumentacj  projek-
tow  i specyfikacj

Wg pktu 5.6; odchy ki od projek-
towanej grubo ci 1 cm

5 Badania  wykonywania  nawierzchni  z kostki
a) zgodno  z dokumentac  projekto- Sukcesywnie na ka dej dzia ce ro-

boczej
-

b) po enie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych

Przesuni cie od osi projektowa-
nej do 2 cm

c) rz dne wysoko ciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Co  25  m  w  osi  i  przy  kraw dziach
oraz we wszystkich punktach cha-
rakterystycznych

Odchylenia: +1 cm; -2 cm

d) równo  w profilu pod nym at
czterometrow )

Jw. Nierówno ci do 8 mm

e) równo  w przekroju poprzecznym
(sprawdzona at  profilow  z po-
ziomnic  i pomiarze prze witu kli-
nem cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzgl dnie metod  niwela-
cji)

Jw. Prze wity mi dzy at  a po-
wierzchni  do  8 mm
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f) spadki poprzeczne (sprawdzone
metod  niwelacji)

Jw. Odchy ki od dokumentacji pro-
jektowej do 0,3%

g) szeroko  nawierzchni (sprawdzona
przymiarem liniowym)

Jw. Odchy ki od szeroko ci projek-
towanej do 5 cm

h) szeroko  i g boko  wype nienia
spoin i szczelin (ogl dziny i pomiar
przymiarem liniowym po wykrusze-
niu d ug. 10 cm)

W 20 punktach charakterystycznych
dziennej dzia ki roboczej

Wg pktu 5.7.5

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia
ich u enia

Kontrola bie ca Wg dokumentacji projektowej
lub decyzji Inspektora nadzoru

6.4. Badania wykonanych robót
Zakres bada  i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po uko czeniu budowy nawierzchni
Lp. Wyszczególnienie bada  i pomiarów Sposób sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygl du zewn trznego

nawierzchni, kraw ników, obrze y,
cieków

Wizualne sprawdzenie jednorodno ci wygl du, prawid owo ci dese-
nia, kolorów kostek, sp ka , plam, deformacji, wy-krusze , spoin i
szczelin

2 Badanie po enia osi nawierzchni w
planie

Geodezyjne sprawdzenie po enia osi co 25 m i w punktach charakte-
rystycznych (dopuszczalne przesuni cia wg tab. 2, lp. 5b)

3 Rz dne wysoko ciowe, równo  pod u -
na i poprzeczna, spadki poprzeczne i
szeroko

Co 25 m i we wszystkich  punktach charakterystycznych (wg metod i
dopuszczalnych warto ci podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g)

4 Rozmieszczenie  i  szeroko  spoin  i
szczelin w nawierzchni, pomi dzy kra-

nikami, obrze ami, ciekami oraz
wype nienie spoin i szczelin

Wg pktu 5.5 i 5.7.5

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Jednostki obmiarowe robót towarzysz cych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramo-
wanie itp.) s  ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Zasady odbioru robót
Zasady odbioru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed ug pktu 6 da y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych  zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :

- przygotowanie pod a i wykonanie  koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie aw (podsypek) pod kraw niki, obrze a, cieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchni ,
- ewentualnie wype nienie dolnej cz ci szczelin dylatacyjnych.

Odbiór tych robót powinien  by  zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
stalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- przygotowanie pod a i wykonanie koryta,
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- dostarczenie materia ów i sprz tu,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie kszta tu, koloru i desenia kostek,
- enie i ubicie kostek,
- wype nienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- piel gnacj  nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiarów i bada   wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprz tu.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzysz cych (jak: podbudowa,
obramowanie itp.), które powinny by  uj te w innych pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest okre lony przez
SST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych
Cena wykonania robót okre lonych niniejsz  SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, które s  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s  przekazywane Zamawia-
cemu i s  usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

- prace towarzysz ce, które s  niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczaso-
wych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1.  Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementu

powszechnego u ytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody bada
3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwi zanych i zwi zanych hydraulicznie materia ów stosowa-

nych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przej-
ciowym mo na stosowa  PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa

naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka, PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywo amane do nawierzchni drogowych, PN-B-
11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogo-
wych. Piasek)

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

10.2. Szczegó owe specyfikacje techniczne (SST)

5. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
6. D-04.01.01 04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie
7. D-04.04.00 04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
8. D-04.04.04 Podbudowa z t ucznia kamiennego
9. D-04.05.00 04.05.04 Podbudowy i ulepszone pod a z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoi-

wami hydraulicznymi
10. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
11. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego
12. D-05.03.04a Wype nianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
13. D-08.01.01a Ustawianie kraw ników betonowych
14. D-08.01.02a Ustawianie kraw ników kamiennych
15. D-08.03.01 Betonowe obrze a chodnikowe
16. D-08.05.00 cieki
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D - 07.01.01 OZNAKOWANIE  POZIOME

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru oznako-
wania poziomego dróg.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót na drogach

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji wraz z przedmiarem robót i projektem wykonawczym dotycz  zasad pro-
wadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o na-
wierzchni twardej w ramach przebudowy ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwa nej w m. Chró cice, gmina Dobrze
Wielki.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ci ych lub prze-
rywanych, pojedynczych lub podwójnych, strza ek, napisów, symboli oraz innych linii zwi zanych z oznaczeniem
okre lonych miejsc na tej nawierzchni. W zale no ci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome mog  mie
znaczenie prowadz ce, segreguj ce, informuj ce, ostrzegawcze, zakazuj ce lub nakazuj ce.
1.4.2. Znaki pod ne - linie równoleg e do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim k tem, wyst puj ce jako
linie: – pojedyncze: przerywane lub ci e, segregacyjne lub kraw dziowe, – podwójne: ci e z przerywanymi, ci e
lub przerywane.
1.4.3. Strza ki - znaki poziome na nawierzchni, wyst puj ce jako strza ki kierunkowe s ce do wskazania dozwolo-
nego kierunku zjazdu z pasa oraz strza ki naprowadzaj ce, które uprzedzaj  o konieczno ci opuszczenia pasa, na któ-
rym si  znajduj .
1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki s ce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i rowerzystów w po-
przek drogi, miejsc wymagaj cych zatrzymania pojazdów oraz miejsc lokalizacji progów zwalniaj cych.
1.4.5. Znaki uzupe niaj ce - znaki o ró nych kszta tach, wymiarach i przeznaczeniu, wyst puj ce w postaci symboli,
napisów, linii przystankowych, stanowisk i pasów postojowych, powierzchni wy czonych z ruchu oraz symboli zna-
ków pionowych w oznakowaniu poziomym.
1.4.6. Materia y do poziomego znakowania dróg - materia y zawieraj ce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalników
lub punktowe elementy odblaskowe, które mog  zosta  naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie,
odlewanie, wyt aczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub
w temperaturze podwy szonej. Materia y te powinny posiada  w ciwo ci odblaskowe.
1.4.7. Materia y do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, wodorozcie czalne i chemoutwardzal-
ne nak adane warstw  grubo ci od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzon  na mokro.
1.4.8. Materia y do znakowania grubowarstwowego - materia y nak adane warstw  grubo ci od 0,9 mm do 3,5 mm.
Nale  do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosowane na zimno. Dla linii strukturalnych i profi-
lowanych grubo  linii mo e wynosi  5 mm.
1.4.9. Materia y prefabrykowane - materia y, które czy si  z powierzchni  drogi przez klejenie, wtapianie, wbudowa-
nie lub w inny sposób. Zalicza si  do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz ta my do oznakowa
tymczasowych ( te) i trwa ych (bia e).
1.4.10. Punktowe elementy odblaskowe - urz dzenia prowadzenia poziomego, o ró nym kszta cie, wielko ci i wyso-
ko  oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odb ników, które odbijaj  padaj ce z boku o wietlenie w celu ostrzegania,
prowadzenia i informowania u ytkowników drogi. Punktowy element odblaskowy mo e sk ada  si  z jednej lub kilku
integralnie zwi zanych ze sob  cz ci, mo e by  przyklejony, zakotwiczony  lub wbudowany w nawierzchni  drogi.
Cz  odblaskowa mo e by  jedno lub dwukierunkowa, mo e si  zgina  lub nie. Element ten mo e by  typu sta ego (P)
lub tymczasowego (T).
1.4.11. Kulki szklane – materia  w postaci przezroczystych, kulistych cz stek szklanych do posypywania lub narzucania
pod ci nieniem na oznakowanie wykonane materia ami w stanie ciek ym, w celu uzyskania widzialno ci oznakowania
w nocy przez odbicie powrotne padaj cej wi zki wiat a pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane s  tak e sk adni-
kami materia ów grubowarstwowych.
1.4.12. Kruszywo przeciwpo lizgowe – twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego stosowane do zapewnie-
nia w asno ci przeciwpo lizgowych poziomym oznakowaniom dróg, stosowane samo lub w mieszaninie z kulkami
szklanymi.
1.4.13. Oznakowanie nowe – oznakowanie, w którym zako czy  si  czas schni cia i nie up yn o 30 dni od wykonania
oznakowania. Pomiary w ciwo ci oznakowania nale y wykonywa  od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania.
1.4.14. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materia u o barwie tej, którego czas u ytkowania wy-
nosi do 3 miesi cy lub do czasu zako czenia robót.
1.4.15. Powy sze i pozosta e okre lenia s  zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
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1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wymagania dotycz ce robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

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

2.2. Dokument dopuszczaj cy do stosowania materia ów
Materia y stosowane przez Wykonawc  do poziomego oznakowania dróg powinny spe nia  warunki postawione
w rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury [7].
Producenci powinni oznakowa  wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury
[8], co oznacza wystawienie deklaracji zgodno ci z aprobat  techniczn  (np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych
i termoplastycznych) lub  znakiem CE, zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury [12], co oznacza wystawie-
nie deklaracji zgodno ci z norm  zharmonizowan  (np. dla kulek szklanych [3, 3a] i punktowych elementów odblasko-
wych [5, 5a].
Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wej cia w ycie rozporz dzenia [15]  nie mog  by  zmieniane lecz
zachowuj  wa no  przez okres, na jaki zosta y wydane. W tym przypadku do oznakowania wyrobu znakiem budowla-
nym B wystarcza deklaracja zgodno ci z aprobat  techniczn .
Powy sze zasady nale y stosowa  tak e do oznakowa  tymczasowych wykonywanych materia ami o barwie tej.

2.3. Badanie materia ów, których jako  budzi w tpliwo
Wykonawca powinien przeprowadzi  dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci jego lub Inspektora
nadzoru, co do jako ci, w celu stwierdzenia czy odpowiadaj  one wymaganiom okre lonym w aprobacie technicznej.
Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny by  wykonane
zgodnie z PN-EN 1871:2003 [6] lub Warunkami Technicznymi POD-97 [9] lub POD-2006 po ich wydaniu [10].

2.4. Oznakowanie opakowa
Wykonawca powinien da  od producenta, aby oznakowanie opakowa  materia ów do poziomego znakowania dróg
by o wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na ka dym opakowaniu by  umieszczony trwa y napis zawie-
raj cy:

nazw  i adres producenta,
dat  produkcji i termin przydatno ci do u ycia,
mas  netto,
numer partii i dat  produkcji,
informacj , e wyrób posiada aprobat  techniczn  IBDiM i jej numer,
nazw  jednostki certyfikuj cej i numer certyfikatu, je li dotyczy [8],
znak budowlany „B” wg rozporz dzenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak „CE” wg rozporz dzenia Ministra
Infrastruktury [12],
informacj  o szkodliwo ci i klasie zagro enia po arowego,
ewentualne wskazówki dla u ytkowników.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobów chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania powinno by
zgodne z rozporz dzeniem Ministra Zdrowia [13].

2.5. Przepisy okre laj ce wymagania dla materia ów
Podstawowe wymagania dotycz ce materia ów podano w punkcie 2.6, a szczegó owe wymagania okre lone s  w Wa-
runkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 po ich wydaniu [10].

2.6. Wymagania wobec materia ów do poziomego oznakowania dróg
2.6.1. Materia y do oznakowa  grubowarstwowych
Materia ami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny by  materia y umo liwiaj ce nak adanie ich
warstw  grubo ci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termopla-
styczne.
Masy chemoutwardzalne powinny by  substancjami jedno-, dwu- lub trójsk adnikowymi, mieszanymi ze sob  w pro-
porcjach ustalonych przez producenta i nak adanymi na nawierzchni  z u yciem odpowiedniego sprz tu. Masy te po-
winny tworzy  pow ok , której spójno  zapewnia jedynie reakcja chemiczna.
Masy termoplastyczne powinny by  substancjami nie zawieraj cymi rozpuszczalników, dostarczanymi w postaci blo-
ków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny da  si  podgrzewa  do stopienia i aplikowa  r cznie lub maszy-
nowo. Masy te powinny tworzy  spójn  warstw  przez och odzenie.

ciwo ci fizyczne materia ów do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementów prefabrykowa-
nych okre laj  aprobaty techniczne.
2.6.2. Zawarto  sk adników lotnych w materia ach do znakowania cienkowarstwowego
Zawarto  sk adników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekracza  25% (m/m) w postaci goto-
wej do aplikacji, w materia ach do znakowania cienkowarstwowego.
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Nie dopuszcza si  stosowania materia ów zawieraj cych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen, etyloben-
zen) w ilo ci wi kszej ni  8 % (m/m). Nie dopuszcza si  stosowania materia ów zawieraj cych benzen i rozpuszczalniki
chlorowane.
Do ko ca 2007 r. dopuszcza si  stosowanie farb rozpuszczalnikowych o zawarto ci sk adników lotnych do 30 % (m/m)
i rozpuszczalników aromatycznych do 10 % (m/m).
2.6.3. Kulki szklane
Materia y w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ci nieniem na materia y do
oznakowania powinny zapewnia  widzialno  w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wi zki wiat a
wysy anej przez reflektory pojazdu.
Kulki szklane powinny charakteryzowa  si  wspó czynnikiem za amania powy ej 1,50, wykazywa  odporno  na wo-

, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawiera  nie wi cej ni  20% kulek z defektami w przypadku
kulek o maksymalnej rednicy poni ej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej rednicy równej i wi kszej
ni  1 mm. Krzywa uziarnienia powinna mie ci  si  w krzywych granicznych podanych w wymaganiach aprobaty tech-
nicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.
Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywa  stopie  hydrofobizacji co najmniej 80%.
Wymagania i metody bada  kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000[3, 3a].

ciwo ci kulek szklanych okre laj  odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty „CE”.
2.6.4. Materia  uszorstniaj cy oznakowanie
Materia  uszorstniaj cy oznakowanie powinien sk ada  si  z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np. kry-
stobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstko ci (w ciwo ci antypo lizgowych).
Materia  uszorstniaj cy nie mo e zawiera  wi cej ni  1% cz stek mniejszych ni  90 m. Potrzeba stosowania materia u
uszorstniaj cego powinna by  okre lona w ST. Konieczno  jego u ycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania
wska nika szorstko ci oznakowania  SRT  50.
Materia  uszorstniaj cy (kruszywo przeciwpo lizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z materia em uszorstniaj cym
powinny odpowiada  wymaganiom okre lonym w aprobacie technicznej.
2.6.5. Wymagania wobec materia ów ze wzgl du na ochron  warunków pracy i rodowiska
Materia y stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera  substancji zagra aj cych zdrowiu ludzi i powo-
duj cych ska enie rodowiska.

2.7. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Materia y do oznakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowa  sta  swoich w ciwo ci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesi cy sk adowania w warunkach okre lonych przez
producenta.
Materia y do poziomego oznakowania dróg nale y przechowywa  w magazynach odpowiadaj cych zaleceniom produ-
centa, zw aszcza zabezpieczaj cych je od napromieniowania s onecznego, opadów i w temperaturze, dla:

a. farb wodorozcie czalnych od 5oC do 40oC,
b. farb rozpuszczalnikowych od -5oC do 25oC,
c. pozosta ych materia ów - poni ej 40oC.

3. SPRZ T

3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przyst puj cy do wykonania oznakowania poziomego, w zale no ci od zakresu robót, powinien wykaza
si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru:

szczotek mechanicznych (zaleca si  stosowanie szczotek wyposa onych w urz dzenia odpylaj ce) oraz szczotek
cznych,

frezarek,
spr arek,
malowarek,
uk adarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych,
wyklejarek do ta m,
sprz tu do bada , okre lonego w SST.

Wykonawca powinien zapewni  odpowiedni  jako , ilo  i wydajno  malowarek lub uk adarek proporcjonaln  do
wielko ci i czasu wykonania ca ego zakresu robót.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz ce transportu
Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Przewóz materia ów do poziomego znakowania dróg
Materia y do poziomego znakowania dróg nale y przewozi  w opakowaniach zapewniaj cych szczelno , bezpieczny
transport i zachowanie wymaganych w ciwo ci materia ów. Pojemniki powinny by  oznakowane zgodnie z norm
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PN-O-79252 [2]. W przypadku  materia ów niebezpiecznych opakowania powinny by  oznakowane zgodnie z rozpo-
rz dzeniem Ministra Zdrowia [13].
Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne nale y transportowa  zgodnie z
postanowieniami umowy mi dzynarodowej [14] dla transportu drogowego materia ów palnych, klasy 3, oraz szczegó-
owymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu sporz dzonej przez producenta. Wyroby, wy ej wy-

mienione, nie posiadaj ce karty charakterystyki nie powinny by  dopuszczone do transportu.
Pozosta e materia y do znakowania poziomego nale y przewozi  krytymi rodkami transportowymi, chroni c opako-
wania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. Nowe i odnowione nawierzchnie
dróg przed otwarciem do ruchu musz  by  oznakowane zgodnie z dokumentacj  projektow .

5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi  co najmniej 5oC, a wilgot-
no  wzgl dna powietrza powinna by  zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi  co najwy ej 85%.

5.3. Jednorodno  nawierzchni znakowanej
Poprawno  wykonania znakowania wymaga jednorodno ci nawierzchni znakowanej. Nierówno ci i/lub miejsca na-
praw cz stkowych nawierzchni, które nie wyró niaj  si  od starej nawierzchni i nie maj  wi kszego rozmiaru ni  15%
powierzchni znakowanej, uznaje si  za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych nale y w SST
ustali : rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie z Systemem Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN), odkszta cenia
nawierzchni (otwarte z cza pod ne, koleiny, sp kania, prze omy, garby), wymagania wobec materia u do oznakowa-
nia nawierzchni i wymagania wobec Wykonawcy.

5.4. Przygotowanie pod a do wykonania znakowania
Przed wykonaniem znakowania poziomego nale y oczy ci  powierzchni  nawierzchni malowanej z py u, kurzu, pia-
sku, smarów, olejów i innych zanieczyszcze , przy u yciu sprz tu wymienionego w SST i zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by  czysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie
W celu dok adnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mo na wykona  przedznakowanie, stosuj c si  do usta-
le  zawartych w dokumentacji projektowej, w za czniku nr 2 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury [7], SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru.
Do wykonania przedznakowania mo na stosowa  nietrwa  farb , np. farb  silnie rozcie czon  rozpuszczalnikiem.
Zaleca si  wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Pocz tek i koniec znakowania nale y
zaznaczy  ma  kresk  poprzeczn .
W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczaj co czytelne i zgodne z dokumen-
tacj  projektow , mo na przedznakowania nie wykonywa .

5.6. Wykonanie oznakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materia ów i spe nienie zalece  producenta materia ów
Materia y do znakowania drogi, spe niaj ce wymagania podane w punkcie 2, powinny by  dostarczone w oryginalnych
opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami znajduj cymi si  w
aprobacie technicznej.
5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materia ami grubowarstwowymi
Wykonanie oznakowania powinno by  zgodne z zaleceniami producenta materia ów, a w przypadku ich braku lub nie-
pe nych danych - zgodne z poni szymi wskazaniami.
Materia  znakuj cy nale y nak ada  równomiern  warstw  o grubo ci (lub w ilo ci) ustalonej w SST, zachowuj c wy-
miary i ostro  kraw dzi. Grubo  nanoszonej warstwy zaleca si  kontrolowa  przy pomocy grzebienia pomiarowego
na p ytce metalowej, podk adanej na drodze malowarki. Ilo  materia u zu yta w czasie prac, okre lona przez rednie
zu ycie na metr kwadratowy, nie mo e si  ró ni  od ilo ci ustalonej, wi cej ni  o 20%.
W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych wszystkie wi ksze prace (linie kraw dziowe, segregacyjne
na d ugich odcinkach dróg) powinny by  wykonywane przy u yciu urz dze  samojezdnych z automatycznym podzia-
em linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materia em uszorstniaj cym. W przypadku mniejszych prac, wiel-

ko , wydajno  i jako  sprz tu nale y dostosowa  do ich zakresu i rozmiaru. Decyzj  dotycz  rodzaju sprz tu i
sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowania
nawierzchni betonowej nale y przed aplikacj  usun  warstw  powierzchniow  betonu metod  frezowania, rutowania
lub waterblasting, aby zlikwidowa  pozosta ci mleczka cementowego i uszorstni  powierzchni . Po usuni ciu war-
stwy powierzchniowej betonu, nale y powierzchni  znakowan  umy  wod  pod ci nieniem oraz zagruntowa rodkiem
wskazanym przez producenta masy (podk ad, grunt, primer) w ilo ci przez niego podanej.
5.6.3. Wykonanie oznakowania tymczasowego
Do wykonywania oznakowania tymczasowego barwy tej nale y stosowa  materia y atwe do usuni cia po zako -
czeniu okresu tymczasowo ci. Linie wyznaczaj ce pasy ruchu zaleca si  uzupe ni  punktowymi elementami odblasko-
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wymi z odb nikami tak e barwy tej. Czasowe oznakowanie poziome powinno by  wykonane z materia ów odbla-
skowych. Do jego wykonania nale y stosowa : farby, ta my samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskowe. Sto-
sowanie farb dopuszcza si  wy cznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robót nawierzchniowych
oznakowanie to po ich zako czeniu b dzie ca kowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte now  warstw cieraln
nawierzchni.
Materia y stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny tak e posiada  aprobaty techniczne, a
producent powinien wystawia  deklaracj  zgodno ci.

6. kontrola jako ci robót

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badanie przygotowania pod a i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by  ca kowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by  wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Zasady
Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu okre lenia w ciwo ci oznakowania dróg w czasie ich u ytkowania.
Wymagania okre la si  kilkoma parametrami reprezentuj cymi ró ne aspekty w ciwo ci oznakowania dróg wed ug PN-
EN 1436:2000 [4] i PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].
Badania wst pne, dla których okre lono pierwsze wymaganie, s  wykonywane w celu kontroli przed odbiorem. Powinny
by  wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne nale y wykonywa  po okresie, od 3
do 6 miesi cy po wykonaniu i przed up ywem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla materia ów o trwa ci d szej ni  1 rok.
Barwa ta dotyczy tylko oznakowa  tymczasowych, które tak e powinny by  kontrolowane. Inne barwy oznakowa  ni
bia a i ta nale y stosowa  zgodnie z zaleceniami zawartymi w za czniku nr 2 do rozporz dzenia [7].
6.3.1.2. Widzialno  w dzie
Widzialno  oznakowania w dzie  jest okre lona wspó czynnikiem luminancji  i barw  oznakowania wyra on  wspó -
rz dnymi chromatyczno ci.
Warto  wspó czynnika  powinna wynosi  dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu, bar-
wy:

bia ej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,40, klasa B3,
Warto  wspó czynnika  powinna wynosi  po 30 dniu od wykonania dla ca ego okresu u ytkowania oznakowania,
barwy:

bia ej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,30, klasa B2,
Barwa oznakowania powinna by  okre lona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez wspó rz dne chromatyczno ci x i y, które
dla suchego oznakowania powinny le  w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty naro ne podane w tablicy 1 i
na wykresach (rys. 1, 2 i 3).
Tablica 1. Punkty naro ne obszarów chromatyczno ci oznakowa  dróg

Punkt naro ny nr 1 2 3 4

Oznakowanie bia e x 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

Rys. 1. Wspó rz dne chromatyczno ci x,y dla barwy bia ej oznakowania
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Pomiar wspó czynnika luminancji  mo e by  zast piony pomiarem wspó czynnika luminancji w wietle rozproszo-
nym Qd, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub wg POD-97 [9] i POD-2006 (po wydaniu) [10].
Do okre lenia odbicia wiat a dziennego lub odbicia o wietlenia drogi od oznakowania stosuje si  wspó czynnik lumi-
nancji w wietle rozproszonym Qd.
Warto  wspó czynnika Qd dla oznakowania nowego w ci gu 14 - 30 dni po wykonaniu powinna wynosi  dla oznako-
wania wie ego, barwy:

bia ej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,
Warto  wspó czynnika Qd powinna wynosi  dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wykonania, w ci gu
ca ego okresu u ytkowania,  barwy:

bia ej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,
6.3.1.3. Widzialno  w nocy
Za miar  widzialno ci w nocy przyj to powierzchniowy wspó czynnik odblasku RL, okre lany wed ug PN-EN
1436:2000 [4] z uwzgl dnieniem podzia u na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].
Warto  wspó czynnika RL powinna wynosi  dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ci gu 14 - 30 dni po wy-
konaniu, barwy:

bia ej, na pozosta ych drogach, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1, klasa R4,
Warto  wspó czynnika RL powinna wynosi  dla oznakowania eksploatowanego w ci gu od 2 do 6 miesi cy po wyko-
naniu,  barwy:

bia ej, na pozosta ych drogach, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3
Warto  wspó czynnika RL powinna wynosi  dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesi ca po wykonaniu,  barwy:

bia ej, na pozosta ych drogach, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1 , klasa R2,
Na nawierzchniach o grubej makroteksturze, takich jak: powierzchniowe utrwalanie oraz na nawierzchniach niejedno-
rodnych mo na wyj tkowo, tylko na drogach okre lonych w tablicy 5, dopu ci  warto  wspó czynnika odblasku RL =
70 mcd m-2 lx-1, klasa R1 dla oznakowania cienkowarstwowego eksploatowanego od 6 miesi ca po wykonaniu.
Na nawierzchniach nowych lub odnowionych z warstw cieraln  z SMA zaleca si  stosowa  materia y grubowar-
stwowe.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach mo liwe jest ustalenie w SST wy szych klas wymaga  wg PN-EN
1436:2000/A1:2005 [4a].
Warto  wspó czynnika RL powinna wynosi  dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanie wilgotnym) i eksploa-
towanego w okresie gwarancji wg PN-EN 1436:2000 [4] zmierzona od 14 do 30 dni po wykonaniu, barwy:

bia ej, co najmniej 50 mcd m-2 lx-1, klasa RW3,
w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd m-2 lx-1, klasa RW2.

Powy sze wymaganie dotyczy jedynie oznakowa  profilowanych, takich jak oznakowanie strukturalne wykonywane
masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i ta mami w postaci np. poprzecznych wygarbie  (baretek),
droponline, itp.
Wykonywanie pomiarów na oznakowaniu ci ym z naniesionymi wygarbieniami mo e by  wykonywane tylko metoda
dynamiczn . Pomiar aparatami r cznymi jest albo niemo liwy albo obci ony du ym b dem.
Wykonywanie pomiarów odblaskowo ci na pozosta ych typach oznakowania strukturalnego, z uwagi na jego nieca ko-
wite i niejednorodne pokrycie powierzchni oznakowania, jest obarczone wi kszym b dem ni  na oznakowaniach pe -
nych. Dlatego podczas odbioru czy kontroli, nale y przyj  jako dopuszczalne warto ci wspó czynnika odblasku o 20
% ni sze od przyj tych w SST.
6.3.1.4. Szorstko  oznakowania
Miar  szorstko ci oznakowania jest warto  wska nika szorstko ci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahad em
angielskim, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub POD-97 [9] i POD-2006 (po wydaniu) [10]. Warto  SRT symuluje warunki,
w których pojazd wyposa ony w typowe opony hamuje z blokad  kó  przy pr dko ci 50 km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga si , aby warto  wska nika szorstko ci SRT wynosi a na oznakowaniu:

w ci gu ca ego okresu u ytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).
Dopuszcza si  podwy szenie w SST wymagania szorstko ci do 50 – 60 jednostek SRT (klasy S2 – S3), w uzasadnio-
nych przypadkach. Uzyskanie wi kszej szorstko ci oznakowania, wi e si  z zastosowaniem kruszywa przeciwpo li-
zgowego samego lub w mieszaninie z kulkami szklanymi wg PN-EN 1423:2001 [3]. Nale y przy tym wzi  pod uwag
jednoczesne obni enie warto ci wspó czynnika luminancji i wspó czynnika odblasku.
Szorstko  oznakowania, na którym nie zastosowano kruszywa przeciwpo lizgowego, zazwyczaj wzrasta w okresie
eksploatacji oznakowania, dlatego nie nale y wymaga  wy szej jego warto ci na starcie, a ni szej w okresie gwarancji.
Wykonywanie pomiarów wska nika szorstko ci SRT dotyczy oznakowa  jednolitych, p askich, wykonanych farbami,
masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i ta mami. Pomiar na oznakowaniu strukturalnym jest, je li
mo liwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowania z wygarbieniami i punktowymi elementami odblaskowymi
pomiar nie jest mo liwy.

UWAGA: Wska nik szorstko ci SRT w normach powierzchniowych zosta  nazwany PTV (Polishing Test Value) za
PN-EN 13 036-4:2004(U)[6a]. Metoda pomiaru i sprz t do jego wykonania s  identyczne z przyj tymi w PN-EN
1436:2000[4] dla oznakowa  poziomych.
6.3.1.5. Trwa  oznakowania
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W stosunku do materia ów grubowarstwowych i ta m ocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4, 5 i 6 latach, gdy w
oznakowaniu pojawiaj  si  przetarcia do nawierzchni. Do oceny materia ów strukturalnych, o nieci ym pokryciu
nawierzchni metody tej nie stosuje si .
W celach kontrolnych trwa  jest oceniana po rednio przez sprawdzenie spe niania wymaga  widoczno ci w dzie , w
nocy i szorstko ci.
6.3.1.6. Czas schni cia oznakowania (wzgl dnie czas do przejezdno ci oznakowania)
Za czas schni cia oznakowania przyjmuje si  czas up ywaj cy mi dzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do
ruchu.
Czas schni cia oznakowania nie powinien przekracza  czasu gwarantowanego przez producenta, z tym e nie mo e
przekracza  2 godzin w przypadku wymalowa  nocnych i 1 godziny w przypadku wymalowa  dziennych. Metoda
oznaczenia czasu schni cia znajduje si  w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].
6.3.1.7. Grubo  oznakowania
Grubo  oznakowania, tj. podwy szenie ponad górn  powierzchni  nawierzchni, powinna wynosi  dla:

a. oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 mm i co najwy ej 5 mm,
Wymagania te nie obowi zuj , je li nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.
Kontrola grubo ci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwarancji lub gdy nie s  wyko-
nywane pomiary kontrolne za pomoc  aparatury lub poprzez ocen  wizualn .
6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materia u grubowarstwowego
Wykonawca wykonuj c znakowanie poziome z materia u cienko- lub grubowarstwowego przeprowadza przed rozpo-
cz ciem ka dej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST, nast pu-

ce badania:
a. przed rozpocz ciem pracy:

sprawdzenie oznakowania opakowa ,
wizualn  ocen  stanu  materia u, w zakresie jego jednorodno ci i widocznych wad,
pomiar wilgotno ci wzgl dnej powietrza,
pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
badanie lepko ci farby, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10],

b.  w czasie wykonywania pracy:
pomiar grubo ci warstwy oznakowania,
pomiar czasu schni cia, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10],
wizualn  ocen  równomierno ci roz enia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,
pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodno  z dokumentacj  projektow  i za cznikiem nr 2 do
rozporz dzenia Ministra Infrastruktury [7],
wizualn  ocen  równomierno ci skropienia (roz enia materia u) na ca ej szeroko ci linii,
oznaczenia czasu przejezdno ci, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].

Protokó  z przeprowadzonych bada  wraz z jedn  próbk , jednoznacznie oznakowan , na blasze (300 x 250 x 1,5 mm)
Wykonawca powinien przechowa  do czasu up ywu okresu gwarancji.
Do odbioru i w przypadku w tpliwo ci dotycz cych wykonania oznakowania poziomego, Inspektor nadzoru mo e
zleci  wykonanie bada :

widzialno ci w nocy,
widzialno ci w dzie ,
szorstko ci,

odpowiadaj cych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wed ug metod okre lonych w Warunkach
technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. Je eli wyniki tych bada  wyka  wadliwo  wykonanego
oznakowania to koszt bada  ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiaj cy. Badania powinien zleca
Zamawiaj cy do niezale nego laboratorium badawczego, co gwarantuje wi ksza wiarygodno  wyników.
W przypadku konieczno ci wykonywania pomiarów na otwartych do ruchu odcinkach dróg o dopuszczalnej pr dko ci

 100 km/h nale y ograniczy  je do linii kraw dziowych zewn trznych w przypadku wykonywania pomiarów aparata-
mi r cznymi, ze wzgl du na bezpiecze stwo wykonuj cych pomiary.
Pomiary wspó czynnika odblasku na liniach segregacyjnych i kraw dziowych wewn trznych, na otwartych do ruchu
odcinkach dróg o dopuszczalnej pr dko ci  100 km/h , a tak e na liniach pod nych oznakowa  z wygarbieniami,
nale y wykonywa  przy u yciu mobilnego reflektometru zainstalowanego na samochodzie i wykonuj cego pomiary w
ruchu.
W przypadku wykonywania pomiarów wspó czynnika odblaskowo ci i wspó czynników luminancji aparatami r czny-
mi cz stotliwo  pomiarów nale y dostosowa  do d ugo ci badanego odcinka, zgodnie z tablic  2. W ka dym z mie-
rzonych punktów nale y wykona  po 5 odczytów wspó czynnika odblasku i po 3 odczyty wspó czynników luminancji
w odleg ci jeden od drugiego minimum 1 m.

Tablica 2. Cz stotliwo  pomiarów wspó czynników odblaskowo ci i luminancji aparatami r cznymi
Lp. ugo  odcinka, km Cz stotliwo  pomiarów, co najmniej Minimalna ilo  pomiarów
1 od 0 do 3 od 0,1 do 0,5 km 3-6
2 od 3 do 10 co 1 km 11
3 od 10 do 20 co 2 km 11
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4 od 20 do 30 co 3 km 11
5 powy ej 30 co 4 km > 11

Warto  wska nika szorstko ci zaleca si  oznaczy  w 2 – 4 punktach oznakowania odcinka.
6.3.3. Badania wykonania oznakowania poziomego z zastosowaniem punktowych elementów odblaskowych
Wykonawca wykonuj c oznakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych przeprowadza, co najmniej raz
dziennie lub zgodnie z ustaleniem SST, nast puj ce badania:

sprawdzenie oznakowania opakowa ,
sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocuj cych, zgodnie z zaleceniami SST,
wizualn  ocen  stanu elementów, w zakresie ich kompletno ci i braku wad,
temperatury powietrza i nawierzchni,
pomiaru czasu oddania do ruchu,
wizualn  ocen  liniowo ci i kierunkowo ci przyklejenia elementów,
równomierno ci przyklejenia elementów na ca ej d ugo ci linii,
zgodno ci wykonania oznakowania z dokumentacja projektow  i za cznikiem nr 2 do rozporz dzenia Ministra
Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. [7].

Protokó  z przeprowadzonych bada  wraz z próbkami przyklejonych elementów, w liczbie okre lonej w SST, Wyko-
nawca przechowuje do czasu up ywu okresu gwarancji.
W przypadku w tpliwo ci dotycz cych wykonania oznakowania poziomego Inspektor nadzoru mo e zleci  wykonanie
bada  widzialno ci w nocy, na próbkach zdj tych z nawierzchni i dostarczonych do laboratorium, na zgodno  z wy-
maganiami podanymi  w SST lub aprobacie technicznej, wykonanych wed ug metod okre lonych w  PN-EN 1463-1 [5]
lub w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. Je li wyniki tych bada  wyka  wadli-
wo  wykonanego oznakowania to koszt bada  ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiaj cy.

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymaga  dla materia ów i oznakowa
W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materia ów. W tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowa  na
pozosta ych drogach.
Tablica 3.   Zbiorcze zestawienie wymaga  dla materia ów

Lp. W ciwo Jednostka Wymagania

1 Zawarto  sk adników lotnych w materia ach do zna-
kowania

rozpuszczalników organicznych
rozpuszczalników aromatycznych
benzenu i rozpuszczalników chlorowanych

% (m/m)
% (m/m)
% (m/m)

 25
 8

0
2 ciwo ci kulek szklanych

wspó czynnik za amania wiat a
zawarto  kulek z defektami

-
%

 1,5
20

3 Okres sta ci w ciwo ci materia ów do znakowania
przy sk adowaniu miesi ce  6

Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymaga  dla oznakowa  na pozosta ych drogach nie wymienionych w tablicy 4

Lp. W ciwo Jednostka Wymagania Klasa

1 Wspó czynnik odblasku RL dla oznakowania nowego (w
ci gu 14 - 30 dni po wykonaniu) w stanie suchym barwy:

bia ej, mcd m-2 lx-1  200 R3
2 Wspó czynnik odblasku RL dla oznakowania eksploatowane-

go od 2 do 6 miesi cy po wykonaniu, barwy:
bia ej, mcd m-2 lx-1  150 R3

3 Wspó czynnik odblasku RL dla oznakowania suchego od 7
miesi ca po wykonaniu barwy bia ej mcd m-2 lx-1  100 R2

4 Wspó czynnik odblasku RL dla grubowarstwowego struktu-
ralnego oznakowania wilgotnego od 14 do 30 dnia po wyko-
naniu, barwy bia ej

mcd m-2 lx-1  50 RW3

5 Wspó czynnik odblasku RL dla grubowarstwowego struktu-
ralnego oznakowania wilgotnego po 30 dniu od wykonania,
barwy bia ej

mcd m-2 lx-1  35 RW2

6 Wspó czynnik luminancji  dla oznakowania nowego (od 14
do 30 dnia po wykonaniu)  barwy:

bia ej na nawierzchni asfaltowej, -  0,40 B3
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Lp. W ciwo Jednostka Wymagania Klasa

7 Wspó czynnik luminancji  dla oznakowania eksploatowane-
go (po 30 dniu od wykonania) barwy:
- bia ej -  0,30 B2

8 Wspó czynnik luminancji w wietle rozproszonym Qd (alter-
natywnie do ) dla oznakowania nowego w ci gu od 14 do
30  dnia po wykonaniu, barwy:

bia ej na nawierzchni asfaltowej mcd m-2 lx-1  130 Q3
9 Wspó czynnik luminancji w wietle rozproszonym Qd (alter-

natywnie do ) dla oznakowania eksploatowanego w ci gu
ca ego okresu eksploatacji po 30 dniu od wykonania,  barwy:

bia ej na nawierzchni asfaltowej mcd m-2 lx-1  100 Q2
10 Szorstko  oznakowania eksploatowanego wska nik

SRT  45 S1
11 Trwa  oznakowania cienkowarstwowego po 12 miesi -

cach: skala LCPC  6 -
12 8Czas schni cia materia u na nawierzchni

w dzie
w nocy

h
h

 1
 2

-
-

6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacj  projektow  i za cznikiem nr 2 do
rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [7], powinny odpowiada  nast puj cym warunkom:

szeroko  linii mo e ró ni  si  od wymaganej o  5 mm,
ugo  linii mo e by  mniejsza od wymaganej co najwy ej o 50 mm lub wi ksza co najwy ej o 150 mm,

dla linii przerywanych, d ugo  cyklu sk adaj cego si  z linii i przerwy nie mo e odbiega  od redniej liczonej z
10 kolejnych cykli o wi cej ni  50 mm d ugo ci wymaganej,
dla strza ek, liter i cyfr rozstaw punktów naro nikowych nie mo e mie  wi kszej odchy ki od wymaganego wzo-
ru ni  50 mm dla wymiaru d ugo ci i  20 mm dla wymiaru szeroko ci.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, nale y dok adnie
usun  zb dne stare oznakowanie.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych oznakowa  lub
liczba umieszczonych punktowych elementów odblaskowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

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

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, w zale no ci od przyj tego sposobu wykonania robót, mo e by
dokonany po:

oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
przedznakowaniu,
frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materia em grubowarstwowym,
usuni ciu istniej cego oznakowania poziomego,
wykonaniu podk adu (primera) na nawierzchni betonowej.

8.3. Odbiór ostateczny
Odbioru ostatecznego nale y dokona  po ca kowitym zako czeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i bada
jako ciowych okre lonych w punktach od 2 do 6.
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8.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego nale y dokona  po up ywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST. Sprawdzeniu podle-
gaj  cechy oznakowania okre lone niniejszym SST na podstawie bada  wykonanych przed up ywem okresu gwaran-
cyjnego.
Zaleca si  stosowanie nast puj cych minimalnych okresów gwarancyjnych:
a.  dla oznakowania cienkowarstwowego:

na odcinkach zamiejskich, z wy czeniem przej  dla pieszych: co najmniej  12 miesi cy,
na odcinkach przej  przez miejscowo ci: co najmniej 6 miesi cy,
na przej ciach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesi cy,
na przej ciach dla pieszych w miejscowo ciach: co najmniej 3 miesi ce,

b. dla oznakowania grubowarstwowego, oznakowania ta mami i punktowymi elementami odblaskowymi: co naj-
mniej 24 miesi ce.

W niektórych przypadkach mo na rozwa  ograniczenia okresów gwarancyjnych dla oznakowa :
a.  cienkowarstwowych

dla wymalowa  farbami nie udziela si  12 miesi cznej gwarancji na wykonane oznakowanie w przypadku
nawierzchni, których czas u ytkowania jest krótszy ni  jeden rok oraz dla oznakowa  wykonanych w okresie
od 1 listopada do 31 marca,
na nawierzchniach bitumicznych niejednorodnych o warstwie cieralnej sp kanej, krusz cej si , z lu nymi
grysami, nale y skróci  okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 6 miesi cy, przej  dla pieszych i
drobnych elementów do 3 miesi cy,
na nawierzchniach kostkowych o równej powierzchni w dobrym stanie, po dane jest skróci  okres gwaran-
cyjny dla linii segregacyjnych do 3  miesi cy, przej  dla pieszych i drobnych elementów do 1 miesi ca,
na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowanej, sp kanej, uszcz cej si  powierzchni, na z czach po-

nych je li s  niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami pod nymi i poprzecznymi, na nawierzchniach
kostkowych w z ym stanie (nierówna powierzchnia, kostka uszkodzona, braki kostki, lu ne zanieczyszczenia
w szczelinach mi dzy kostkami niemo liwe do usuni cia za pomoc  szczotki i zamiatarki) - gwarancji nie
powinno si  udziela ,
w przypadku stosowania piasku  lub piasku z sol  do zimowego utrzymania dróg, okres gwarancyjny nale y
skróci  do maksimum 9 miesi cy przy wymalowaniu wiosennym i do 6 miesi cy przy wymalowaniu jesien-
nym;
na nawierzchniach bitumicznych u onych do 1 miesi ca przed wykonaniem oznakowania (nawierzchnie
nowe i odnowione) nale y wymaga  gwarancji maksymalnie 6 miesi cy przy minimalnych parametrach (RL
> 100 mcd/m2lx), po czym nale y wykona  oznakowanie sta e z pe nymi wymaganiami odpowiednimi do
rodzaju drogi.

9. PODSTAWA P ATNO CI

Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. Ponadto Zamawiaj cy
powinien tak sformu owa  umow , aby Wykonawca musia  doprowadzi  oznakowanie do wymaga  zawartych w ST w
przypadku zauwa enia niezgodno ci.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,
przygotowanie i dostarczenie materia ów,
oczyszczenie pod a (nawierzchni),
przedznakowanie,
naniesienie pow oki znaków na nawierzchni  drogi o kszta tach i wymiarach zgodnych z dokumentacj  projek-
tow  i za cznikiem nr 2 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury [7],
ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY  ZWI ZANE

10.1. Normy
1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
2. PN-85/O-79252 Opakowania transportowe z zawarto ci . Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe
3. PN-EN 1423:2000 Materia y do poziomego oznakowania dróg Materia y do posypywania. Kulki szklane,

kruszywo przeciwpo lizgowe i ich mieszaniny)
3a. PN-EN

1423:2001/A1:2005
Materia y do poziomego oznakowania dróg Materia y do posypywania. Kulki szklane,
kruszywo przeciwpo lizgowe i ich mieszaniny (Zmiana A1)

4. PN-EN 1436:2000 Materia y do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotycz ce poziomego oznako-
wania dróg

4a. PN-EN Materia y do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotycz ce poziomego oznako-
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1436:2000/A1:2005 wania dróg (Zmiana A1)
5. PN-EN 1463-1:2000 Materia y do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe Cz  1:

Wymagania dotycz ce charakterystyki nowego elementu
5a. PN-EN 1463-

1:2000/A1:2005
Materia y do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe Cz  1:
Wymagania dotycz ce charakterystyki nowego elementu (Zmiana A1)

5b. PN-EN 1463-2:2000 Materia y do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe Cz  2:
Badania terenowe

6. PN-EN 1871:2003 Materia y do poziomego oznakowania dróg. W ciwo ci fizyczne
6a. PN-EN 13036-4:

2004(U)
Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody bada – Cz  4: Metoda pomiaru oporów
po lizgu/po lizgni cia na powierzchni: próba wahad a

10.2. Przepisy zwi zane i inne dokumenty
7. Za cznik nr 2 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegó owe warunki techniczne

dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
8. Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie  sposobów deklarowania zgod-

no ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich  znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.

IBDiM, Warszawa, 1997
10. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-2006. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. IBDiM, Warsza-

wa, w opracowaniu
11. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z pó niejszymi zmianami)
12. Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie  systemów oceny zgodno ci,

wymaga  jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci oraz sposobu ozna-
czania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)

13. Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowa  substancji niebez-
piecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679)

14. Umowa europejska dotycz ca mi dzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (RID/ADR)
15. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek

organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U. nr 249, poz. 2497)
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D - 07.02.01 OZNAKOWANIE  PIONOWE

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru oznako-
wania pionowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi wraz z przedmiarem robót i projektem wykonawczym dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem i odbiorem
oznakowania  pionowego w ramach przebudowy ul.  Sienkiewicza  i  odcinka  ul.  Kwa nej  w m.  Chró cice,  gmina  Do-
brze  Wielki.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Sta y znak drogowy pionowy - sk ada si  z lica, tarczy z uchwytem monta owym oraz z konstrukcji wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku -   p aska powierzchnia z usztywnion  kraw dzi , na której w sposób trwa y umieszczone jest lico
znaku. Tarcza mo e by  wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed
procesami korozji pow okami ochronnymi  zapewniaj cymi jako  i trwa  wykonanego znaku.
1.4.3. Lico znaku -   przednia cz  znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesion  tre ci ,
wykonan  technik  druku sitowego, wyklejan  z transparentnych folii ploterowych lub z folii odblaskowych.
1.4.4. Uchwyt monta owy -   element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozj , s cy do zamocowania
w sposób roz czny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.
1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje w ciwo ci odblaskowe (wykonane jest z materia u o
odbiciu powrotnym - wspó dro nym).
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku -   ka dy rodzaj konstrukcji (s upek, s up, s upy, kratownice, wysi gniki, bramy,
wsporniki itp.) gwarantuj cy przenoszenie obci  zmiennych i sta ych dzia aj cych na konstrukcj  i zamontowane na
niej znaki lub tablice.
1.4.7 Znak nowy - znak u ytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesi cy od daty pro-
dukcji.
1.4.8 Znak u ytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres d szy ni  3
miesi ce od daty produkcji.
1.4.9 Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wymagania dotycz ce robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

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

2.2. Dopuszczenie do stosowania
Producent znaków drogowych powinien posiada  dla swojego wyrobu aprobat  techniczn , certyfikat zgodno ci nada-
ny mu przez uprawnion  jednostk  certyfikuj , znak budowlany „B” i wystawion  przez siebie deklaracj  zgodno ci,
zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaskowe stosowane na lica znaków drogowych po-
winny posiada  aprobat  techniczn  wydan  przez uprawnion  jednostk  oraz deklaracje zgodno ci wystawion  przez
producenta. S upki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mie  deklaracje zgodno ci z odpowiednimi norma-
mi.
W za czniku nr 1 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003  w sprawie szczegó owych warunków
technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach [25],  podano szczegó owe informacje odno nie wymaga  dla znaków pionowych.

2.3. Materia y stosowane do fundamentów znaków
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mog  by  wykonywane jako:

prefabrykaty betonowe,
z betonu wykonywanego „na mokro”,
z betonu zbrojonego,
inne rozwi zania zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Dla fundamentów nale y opracowa  dokumentacj  techniczn  zgodn  z obowi zuj cymi przepisami.
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego nale y wykona  z betonu lub betonu zbrojonego
klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1:2000 [9]. Zbrojenia stalowe nale y wykona   zgodnie z norm  PN-B-
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03264:1984 [7]. Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych nale y wykona   zgodnie z norm  PN-B-03215:1998
[6]. Posadowienie fundamentów nale y wykona  na g boko  poni ej przemarzania gruntu.

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Charakterystyki konstrukcji
Konstrukcje wsporcze znaków pionowych nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  projektow  uwzgl dniaj  wyma-
gania postawione w PN-EN 12899-1:2005[16] i SST, a w przypadku braku wystarczaj cych ustale , zgodnie z propo-
zycj  Wykonawcy zaakceptowan  przez Inspektora nadzoru.
Konstrukcje wsporcze do znaków i tablic nale y zaprojektowa  i wykona  w sposób gwarantuj cy stabilne i prawid o-
we ustawienie w pasie drogowym.
Zakres dokumentacji powinien obejmowa  opis techniczny, obliczenia statyczne uwzgl dniaj ce strefy obci enia
wiatrem dla okre lonej kategorii terenu oraz rysunki techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych.  Parametry tech-
niczne konstrukcji  uzale nione s   od powierzchni montowanych znaków i tablic oraz od ilo ci i sposobu ich usytuow-
ania w terenie. W miejscach wskazanych przez projektanta Inspektora nadzoru i ruchu,  gdzie wyst puje  szczególne
niebezpiecze stwo bezpo redniej kolizji z konstrukcj  wsporcz , usytuowanie i jej dobór wymagaj  oddzielnych roz-
wi za  projektowych spe niaj cych warunek bezpiecze stwa dla u ytkowników dróg. W takich przypadkach nale y
stosowa  konstrukcje zabezpieczaj ce bierne bezpiecze stwo kategorii HE, zgodne z PN-EN 12 767:2003 [15].
Wyró nia si  trzy kategorie biernego bezpiecze stwa dla konstrukcji wsporczych:

- poch aniaj ca energi  w wysokim stopniu (HE),
- poch aniaj ca energi  w niskim stopniu (LE),
- nie poch aniaj ca energii (NE).

2.4.2. Rury
Rury powinny odpowiada  wymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-74220 [3] lub innej normy zaakceptowanej
przez Inspektora nadzoru.
Powierzchnia zewn trzna i wewn trzna rur nie powinna wykazywa  wad w postaci usek, p kni , zwalcowa  i nade-
rwa . Dopuszczalne s  nieznaczne nierówno ci, pojedyncze rysy wynikaj ce z procesu wytwarzania, mieszcz ce si  w
granicach dopuszczalnych odchy ek wymiarowych.
Ko ce rur powinny by  obci te równo i prostopadle do osi rury.
Po dane jest, aby rury by y dostarczane o d ugo ciach:

dok adnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczaln  odchy  10 mm,
wielokrotnych w stosunku do zamówionych d ugo ci dok adnych poni ej 3 m z naddatkiem 5 mm na ka de ci -
cie i z dopuszczaln  odchy  dla ca ej d ugo ci wielokrotnej, jak dla d ugo ci dok adnych.

Rury powinny by  proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza  1,5 mm na 1 m d ugo ci rury.
Rury powinny by  wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07 [5], lub inne normy.
Rury powinny by  dostarczone bez opakowania w wi zkach lub luzem wzgl dnie w opakowaniu uzgodnionym z Za-
mawiaj cym. Rury powinny by  cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych.
2.4.3. Kszta towniki
Kszta towniki powinny odpowiada  wymaganiom PN-91/H-93010 [23]. Powierzchnia kszta townika powinna by
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne uski, p kni cia, zwalcowania i naderwania.
Dopuszczalne s  usuni te wady przez szlifowanie lub d utowanie z tym, e obrobiona powierzchnia powinna mie
agodne wyci cia i zaokr glone brzegi, a grubo  kszta townika nie mo e zmniejszy  si  poza dopuszczaln  doln  od-

chy  wymiarow  dla kszta townika.
Kszta towniki powinny by  obci te prostopadle do osi wzd nej kszta townika. Powierzchnia ko ców kszta townika
nie powinna wykazywa  rzadzizn, rozwarstwie , p kni  i ladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym
okiem.
Kszta towniki powinny by  ze stali St3W lub St4W oraz mie  w asno ci mechaniczne wed ug aktualnej normy uzgod-
nionej pomi dzy Zamawiaj cym i wytwórc .
2.4.4. Pow oki metalizacyjne cynkowe
W przypadku zastosowania pow oki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona spe nia  wy-
magania PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN-EN 10240:2001 [12a]. Minimalna grubo  pow oki cynkowej powinna wy-
nosi  60 m.
Powierzchnia pow oki powinna by  ci a i jednorodna pod wzgl dem ziarnisto ci. Nie mo e ona wykazywa  widocz-
nych wad jak rysy, p kni cia, p cherze lub odstawanie pow oki od pod a.
2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcj  wsporcz
Producent lub dostawca ka dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych na innych obiektach lub
konstrukcjach (wiadukty nad drog , k adki dla pieszych, s upy latar  itp.), tak e elementów s cych do zamocowania
znaków na tym obiekcie lub konstrukcji, obowi zany jest do wydania gwarancji na okres trwa ci znaku uzgodniony
z odbiorc . Przedmiotem gwarancji s  w ciwo ci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementów mocuj cych oraz
trwa  zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.
W przypadku s upków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych wymia-
rach oraz w przypadku elementów, s cych do zamocowania znaków do innych obiektów lub konstrukcji - gwarancja
mo e by  wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znaków drogowych bramowych i wysi -
gnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla ka dej konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwa ci
konstrukcji wsporczej powinien wynosi  10 lat.
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2.5. Tarcza znaku
2.5.1.  Trwa  materia ów na wp ywy zewn trzne
Materia y u yte na lico i tarcz  znaku oraz po czenie lica znaku z tarcz  znaku, a tak e sposób wyko czenia znaku,
musz  wykazywa  pe  odporno  na oddzia ywanie wiat a, zmian temperatury, wp ywy atmosferyczne i wyst puj -
ce w normalnych warunkach oddzia ywania chemiczne (w tym korozj  elektrochemiczn ) - przez ca y czas trwa ci
znaku, okre lony przez wytwórc  lub dostawc .
2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
Producent lub dostawca znaku obowi zany jest przy dostawie okre li , uzgodnion  z odbiorc , trwa  znaku oraz
warunki gwarancyjne dla znaku, a tak e udost pni  na yczenie odbiorcy:
a. instrukcj  monta u znaku,

b. dane szczegó owe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
c. instrukcj  utrzymania znaku.

Trwa  znaku powinna by  co najmniej równa trwa ci zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne powinny
wynosi   dla znaków z foli  typu 1 – 7 lat, z foli  typu 2 – 10 lat, z foli  pryzmatyczn  – 12 lat.
2.5.3. Materia y do wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku powinna by  wykonana z :

blachy ocynkowanej ogniowo o grubo ci min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] lub PN-EN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13],

Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m2  powinna by  wykonana z :
blachy ocynkowanej ogniowo o grubo ci min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) [14] lub PN-EN 10292:2003/
A1:2004/A1:2005(U) [13] lub z

Grubo  warstwy pow oki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie mo e by  mniejsza ni  28 m (200 g
Zn/m2).
Znaki i tablice powinny spe nia  nast puj ce wymagania podane w tablicy 1.
Tablica 1.Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych

Parametr Jednostka Wymaganie Klasa wg PN-EN 12899-1: 2005
[16]

Wytrzyma  na obci enie si
naporu wiatru

kN m-2  0,60 WL2

Wytrzyma  na obci enie
skupione

kN  0,50 PL2

Chwilowe odkszta cenie zgina-
ce

mm/m  25 TDB4

Chwilowe odkszta cenie skr tne stopie  m  0,02
 0,11
 0,57
 1,15

TDT1
TDT3
TDT5
  TDT6*

Odkszta cenie trwa e mm/m  lub
stopie  m

20 % odkszta cenia chwi-
lowego

-

Rodzaj kraw dzi znaku - Zabezpieczona, kraw
oczona, zaginana, pra-

sowana lub zabezpieczo-
na profilem kraw dzio-
wym

E2

Przewiercanie lica znaku - Lico znaku nie mo e by
przewiercone z adnego
powodu

P3

* klas  TDT3 stosuje si  dla tablic na 2 lub wi cej podporach, klas  TDT 5 dla tablic na jednej podporze, klas
TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klas  TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysi gnikowych

Przyj to zgodnie z tablic  1, e przy sile naporu wiatru równej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe odkszta cenie zginaj ce,
zarówno znak, jak i sam  tarcz  znaku nie mo e by  wi ksze ni  25 mm/m (klasa TDB4).
2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcze znaków powinny spe nia  tak e nast puj ce wymagania:

kraw dzie tarczy  znaku powinny by  usztywnione na ca ym obwodzie poprzez ich podwójne gi cie o promieniu
gi cia nie wi kszym ni  10 mm w cznie z naro nikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na ca-
ym obwodzie znaku,

powierzchnia czo owa tarczy znaku powinna by  równa – bez wgi , pofa dowa  i otworów monta owych. Do-
puszczalna nierówno  wynosi 1 mm/m,
podwójna gi ta kraw   lub przymocowane do tylnej powierzchni  profile monta owe powinny  usztywni   tar-
cz  znaku  w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 by y spe nione a zarazem stanowi y element kon-
strukcyjny do monta u  do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza si  maksymalne odkszta cenie trwa e do 20 % od-
kszta cenia odpowiedniej klasy na zginanie i skr canie,
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tylna powierzchnia tarczy powinna by  zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi pow okami che-
micznymi oraz pow ok  lakiernicz  o grubo ci min. 60 µm z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych
matowych lub pó matowych w kolorze RAL 7037; badania nale y wykonywa  zgodnie z PN-88/C-81523 [4]
oraz PN-76/C-81521 [1] w zakresie odporno ci na dzia anie mg y solnej oraz wody.

Tarcze znaków i tablic o powierzchni  > 1 m2 powinny spe nia  dodatkowo nast puj ce wymagania:
naro niki znaku i tablicy powinny by  zaokr glone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okre lonymi w za-

czniku nr 1 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [25] nie mniejszym jednak ni  30
mm, gdy wielko ci tego promienia nie wskazano,

czenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzd  poziomej lub pionowej
kraw dzi  powinno by  wykonane w taki sposób, aby nie wyst powa y przesuni cia i prze wity w miejscach ich

czenia.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotycz ce powierzchni odblaskowej
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si  przez naklejenie na tarcz  znaku lica wykonanego z samoprzylepnej, akty-
wowanej  przez  docisk,  folii  odblaskowej.  Znaki  drogowe  klasy  A,  B,  C,  D,  E,  F,  G,  T  i  urz dzenia  bezpiecze stwa
ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nie s  dopuszczone do stosowania na drogach publicznych.
Folia odblaskowa (odbijaj ca powrotnie) powinna spe nia  wymagania okre lone w aprobacie technicznej .
Lico znaku powinno by  wykonane z:

samoprzylepnej folii odblaskowej o w ciwo ciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 1, typu 2 (folia z
kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu 3 (folia pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami
technicznymi dla poszczególnych typów folii,
do nanoszenia barw innych ni  bia a mo na stosowa : farby transparentne do sitodruku, zalecane przez produ-
centa danej folii, transparentne folie ploterowe posiadaj ce aprobaty techniczne oraz w przypadku folii typu 1
wycinane kszta ty z folii odblaskowych barwnych,
dopuszcza si  wycinanie kszta tów z folii 2 i 3 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich kraw dzi lakierem zale-
canym przez producenta folii,
nie dopuszcza si  stosowania folii o okresie trwa ci poni ej 7 lat do znaków sta ych,
folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwa ci mog  by  wykorzystywane do znaków tymczasowych stosowanych
do oznakowania robót drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej i zachowania zgodno ci
z za cznikiem nr 1 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegó owych wa-
runków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i wa-
runków ich umieszczania na drogach [25].

Minimalna pocz tkowa warto  wspó czynnika odblasku R’(cd·lx-1m-2 ) znaków odblaskowych, zmierzona zgodnie
z procedur  zawart  w CIE No.54 [29], u ywaj c standardowego iluminanta A, powinna spe nia  odpowiednio wyma-
gania podane w tablicy 2.
Wspó czynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorów drukowanych, z wyj tkiem bia ego, nie powinien by  mniejszy ni
70 % warto ci podanych w tablicy 2 dla znaków z foli  typu 1 lub typu 2,  zgodnie  z publikacj  CIE No 39.2 [28].
Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinny spe nia  minimalne wymagania dla folii typu 2 lub zwi kszone wy-
magania postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.
W przypadku o wietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0 wspó rz dne chromatyczno ci
i wspó czynnik luminancji  powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.
Tablica 2.  Wymagania dla wspó czynnika luminancji  i wspó rz dnych chromatyczno ci x, y oraz wspó czynnika

odblasku R’

Lp. ciwo ci Jednostki Wymagania

1 Wspó czynnik odblasku R’ (k t
wietlenia 5o,  k t  obserwacji  0,33o) dla

folii:
- bia ej
- tej
- czerwonej
- zielonej
- niebieskiej
- br zowej
- pomara czowej
- szarej

cd/m2lx typ 1

 50
 35
10
 7
 2
 0,6
 20
 30

typ 2

 180
 120
  45
  21
  14
   8
  65
  90

2 Wspó czynnik luminancji  i
wspó rz dne chromatyczno ci x, y *) dla
folii:
- bia ej
- tej
- czerwonej

- typ 1

 0,35
 0,27
 0,05

typ 2

 0,27
 0,16
 0,03
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Lp. ciwo ci Jednostki Wymagania

- zielonej
- niebieskiej
- br zowej
- pomara czowej
- szarej

 0,04
 0,01

0,09  0,03
 0,17

0,18  0,12

 0,03
 0,01

0,09  0,03
 0,14

0,18  0,12

*) wspó rz dne chromatyczno ci x, y w polu barw wed ug tablicy 3
Tablica 3. Wspó rz dne punktów naro nych wyznaczaj cych pola barw

Barwa folii
Wspó rz dne chromatyczno ci punktów naro nych wyznaczaj cych pole barwy

ród o wiat a D65, geometria pomiaru 45/0 o)
1 2 3 4

Bia a x 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

ta typ 1 folii x 0,522 0,470 0,427 0,465
y 0,477 0,440 0,483 0,534

ta typ 2 folii x 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534

Czerwona x 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345

Niebieska x 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038

Zielona x 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399

Br zowa x 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394

Pomara czowa x 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429

Szara x 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2. Wymagania jako ciowe
Powierzchnia licowa znaku powinna by  równa, g adka, bez rozwarstwie , p cherzy i  odkleje  na kraw dziach. Na
powierzchni mog  wyst powa  w obr bie jednego pola rednio nie wi cej ni  0,7 b dów na powierzchni (kurz, p che-
rze) o wielko ci najwy ej 1 mm. Rysy nie maj  prawa wyst pi .
Sposób po czenia folii z powierzchni  tarczy znaku powinien uniemo liwia  jej od czenie od tarczy bez jej zniszcze-
nia.
Dok adno  rysunku znaku powinna by  taka, aby wady konturów znaku, które mog  powsta  przy nanoszeniu farby na
odblaskow  powierzchni  znaku, nie by y wi ksze ni  podane w p. 2.6.3.
Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny by  wolne od smug i cieni.
Kraw dzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny by  odpowiednio zabezpieczone np. przez lakiero-
wanie lub ram  z profilu ceowego.
Pow oka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna by  równa, g adka bez smug i zacieków.
Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.6.3  Tolerancje wymiarowe znaków drogowych
2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubo ci blach
Sprawdzenie rub  mikrometryczn :

dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi   - 0,14 mm,
dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi  - 0,10 mm.

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubo ci pow ok malarskich
Dla pow oki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubo ci 60 µm wynosi 15 nm.  Sprawdzenie wg PN-
EN ISO 2808:2000 [22].

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla p asko ci powierzchni
Odchylenia od poziomu nie mog  wynie  wi cej ni  0,2 %, wyj tkowo do 0,5 %. Sprawdzenie szczelinomierzem.

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków
Sprawdzenie przymiarem liniowym:

wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1m2 podane w opisach szczegó owych za cznika nr 1 [25] s   nale-
y powi kszy  o 10 mm i wykona  w tolerancji wymiarowej  5 mm,
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wymiary dla tarcz znaków i tablic  o powierzchni > 1m2 podane w opisach szczegó owych za cznika nr 1 [25]
oraz  wymiary wynikowe dla tablic grupy E nale y powi kszy  o 15 mm i wykona  w tolerancji wymiarowej
10 mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku
Sprawdzone przymiarem liniowym:

tolerancje wymiarowe rysunku lica  wykonanego drukiem sitowym wynosz  1,5 mm,
tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metod  wyklejania wynosz  2 mm,
kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) musz  by  równe z dok adno ci   w ka dym  kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych na ka dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie mo e wyst powa  wi cej
ni  0,7 lokalnych usterek (za amania, p cherzyki) o wymiarach nie wi kszych ni  1 mm w ka dym kierunku. Niedo-
puszczalne jest wyst powanie jakichkolwiek zarysowa  powierzchni znaku.
Na znakach w okresie gwarancji, na ka dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza si  do
2 usterek jak wy ej, o wymiarach nie wi kszych ni  1 mm w ka dym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza si  do 3
zarysowa  o szeroko ci nie wi kszej ni  0,8 mm i ca kowitej d ugo ci nie wi kszej ni  10 cm. Na ca kowitej d ugo ci
znaku dopuszcza si  nie wi cej ni  5 rys szeroko ci nie wi kszej ni  0,8 mm i d ugo ci przekraczaj cej 10 cm - pod
warunkiem, e zarysowania te nie zniekszta caj  tre ci znaku.
Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza si  równie  lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczaj cej 6
mm2 ka de - w liczbie nie wi kszej ni  pi  na powierzchni znaku ma ego lub redniego, oraz o powierzchni nie prze-
kraczaj cej 8 mm2 ka de - w liczbie nie wi kszej ni  8 na ka dym z fragmentów powierzchni znaku du ego lub wiel-
kiego (w czaj c znaki informacyjne) o wymiarach 1200 × 1200 mm.
Uszkodzenia folii nie mog  zniekszta ca  tre ci znaku - w przypadku wyst powania takiego zniekszta cenia znak musi
by  bezzw ocznie wymieniony.
W znakach nowych niedopuszczalne jest wyst powanie jakichkolwiek rys, si gaj cych przez warstw  folii do po-
wierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, e wyst -
puj ce w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrocz  wielko ci okre lonych poni ej.
W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wyst powanie co najwy ej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymia-
rach nie przekraczaj cych 2,0 mm w ka dym kierunku na powierzchni ka dego z fragmentów znaku o wymiarach 4 × 4
cm. W znakach nowych oraz w znakach znajduj cych si  w okresie wymaganej gwarancji adna korozja tarczy znaku
nie mo e wyst powa .
Wymagana jest taka wytrzyma  po czenia folii odblaskowej z tarcz  znaku, by po zgi ciu tarczy o 90o przy pro-
mieniu uku zgi cia do 10 mm w adnym miejscu nie uleg o ono zniszczeniu.

2.6.4   Obowi zuj cy system oceny zgodno ci
Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [30] wyrób,
który posiada aprobat  techniczn  mo e by  wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowla-
nych w zakresie odpowiadaj cym jego w ciwo ciom u ytkowym i przeznaczeniu, je eli producent dokona  oceny
zgodno ci, wyda  krajow  deklaracj  zgodno ci z aprobat  techniczn  i oznakowa  wyrób budowlany zgodnie z obo-
wi zuj cymi przepisami.
Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [26] oceny zgodno ci wyrobu z aprobat
techniczn  dokonuje producent, stosuj c system 1.

2.7. Materia y do monta u znaków
Wszystkie czniki metalowe przewidywane do mocowania mi dzy sob  elementów konstrukcji wsporczych znaków
jak ruby, listwy, wkr ty, nakr tki itp. powinny by  czyste, g adkie, bez p kni , naderwa , rozwarstwie  i wypuk ych
karbów.

czniki mog  by  dostarczane w pude kach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zale no ci od ich
wielko ci. czniki powinny by  ocynkowane ogniowo lub wykonane z materia ów odpornych na korozj  w czasie nie
krótszym ni  tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

2.8. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Prefabrykaty betonowe powinny by  sk adowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym pod u. Prefabryka-
ty nale y uk ada  na podk adach z zachowaniem prze witu minimum 10 cm mi dzy pod em a prefabrykatem.
Znaki powinny by  przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materia ów dzia aj cych koroduj co i w
warunkach zabezpieczaj cych przed uszkodzeniami.

3. SPRZ T

3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przyst puj cy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania
z nast puj cego sprz tu:

koparek ko owych, np. 0,15 m3 lub koparek g sienicowych, np. 0,25 m3,
urawi samochodowych o ud wigu do 4 t,
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wiertnic do wykonywania do ów pod s upki w gruncie spoistym,
betoniarek przewo nych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,
rodków transportowych do przewozu materia ów,

przewo nych zbiorników na wod ,
sprz tu spawalniczego, itp.

Pierwsze dwie pozycje dotycz  wykonawcy znaków bramowych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz ce transportu
Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport znaków do pionowego oznakowania dróg
Znaki drogowe nale y na okres transportu odpowiednio zabezpieczy , tak aby nie ulega y przemieszczaniu i w sposób
nie uszkodzony dotar y do odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonywania robót
Zasady wykonywania robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przyst pieniem do robót nale y wyznaczy :

lokalizacj  znaku, tj. jego pikieta  oraz odleg  od kraw dzi jezdni, kraw dzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,
wysoko  zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizuj ce miejsca ustawienia znaków nale y zabezpieczy  w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru
robót istnia a mo liwo  sprawdzenia lokalizacji znaków.
Lokalizacja i wysoko  zamocowania znaku powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow .
Miejsce wykonywania prac nale y oznakowa , w celu zabezpieczenia pracowników i kieruj cych pojazdami na drodze.

5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków
Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by  dostosowany do g boko ci wykopu, rodza-
ju gruntu i posiadanego sprz tu. Wymiary wykopu powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  lub wskazaniami
Inspektora nadzoru.
Wykopy fundamentowe powinny by  wykonane w takim okresie, aby po ich zako czeniu mo na by o przyst pi  na-
tychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych.
5.3.1. Prefabrykaty betonowe
Dno wykopu przed u eniem prefabrykatu nale y wyrówna  i zag ci . Wolne przestrzenie mi dzy cianami gruntu
i prefabrykatem nale y wype ni  materia em kamiennym, np. kli cem i dok adnie zag ci  ubijakami r cznymi.
Je eli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu powinna by  równa z powierzch-
ni  pobocza lub by  wyniesiona nad t  powierzchni  nie wi cej ni  0,03 m.
5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków wielkowymiarowych (znak kierunku
i miejscowo ci), wykonywane z betonu „na mokro” lub z betonu zbrojonego nale y wykona  zgodnie z PN-S -
02205:1998 [24].
Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych b  rozpartych nale y wykonywa  zgodnie z dokumentacj  pro-
jektow , SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru. Wykopy nale y zabezpieczy  przed nap ywem wód opadowych
przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umo liwiaj cym atwy odp yw wody poza teren przylegaj cy do wykopu.
Dno wykopu powinno by  wyrównane z dok adno ci  2 cm.
Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nale y usun  i miejsce wype ni  do spodu fundamentu betonem.

aszczyzny boczne fundamentów stykaj ce si  z gruntem nale y zabezpieczy  izolacj , np. emulsj  asfaltow . Po
wykonaniu fundamentu wykop nale y zasypa  warstwami grubo ci 20 cm z dok adnym zag szczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znaków - s upki, s upy, wysi gniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny by
wykonane zgodnie z dokumentacj  i  ST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

odchy ka od pionu, nie wi cej ni  1 %,
odchy ka w wysoko ci umieszczenia znaku, nie wi cej ni  2 cm,
odchy ka w odleg ci ustawienia znaku od kraw dzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego posto-
ju, nie wi cej ni  5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleg ci umieszczenia znaku zgodnie z za cznikiem nr
1 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owych warunków tech-
nicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach  [25].
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5.5. Konstrukcje wsporcze
5.5.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem
Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysi gnikowych jedno lub dwustronnych, jak równie  kon-
strukcje wsporcze znaków tablicowych bocznych o powierzchni wi kszej od 4,5 m2, gdy wyst puje mo liwo  bezpo-
redniego najechania na nie przez pojazd - musz  by  zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami ochron-

nymi lub innego rodzaju urz dzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumentacj  projektow ,
SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru. Podobne zabezpieczenie nale y stosowa  w przypadku innych konstrukcji
wsporczych, gdy najechanie na nie w wi kszym stopniu zagra a bezpiecze stwu u ytkowników pojazdów, ni  najecha-
nie pojazdu na barier , je li przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor nadzoru.
5.5.2. atwo zrywalne z cza konstrukcji wsporczej
W przypadku konstrukcji wsporczych, nie os oni tych barierami ochronnymi - zaleca si  stosowanie atwo zrywalnych
lub atwo roz czalnych przekrojów, z czy lub przegubów o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na
wysoko ci od 0,15 do 0,20 m nad powierzchni  terenu.
W szczególno ci - zaleca si  stosowanie takich przekrojów, z czy lub przegubów w konstrukcjach wsporczych nie
os oni tych barierami ochronnymi, które znajduj  si  na obszarach zwi kszonego zagro enia kolizyjnego (ostrza rozga-

zie  dróg cznikowych, zewn trzna strona uków drogi itp.).
atwo zrywalne lub atwo roz czalne z cza, przekroje lub przeguby powinny by  tak skonstruowane i umieszczone,

by znak wraz z konstrukcj  wsporcz  po zerwaniu nie przewraca  si  na jezdni . Wysoko  cz ci konstrukcji wspor-
czej, pozosta ej po od czeniu górnej jej cz ci od fundamentu, nie mo e by  wi ksza od 0,25 m.
5.5.3. Zapobieganie   zagro eniu   u ytkowników   drogi   i   terenu   przyleg ego   -   przez konstrukcj  wsporcz
Konstrukcja wsporcza znaku musi by  wykonana w sposób ograniczaj cy zagro enie u ytkowników pojazdów samo-
chodowych oraz innych u ytkowników drogi i terenu do niej przyleg ego przy najechaniu przez pojazd na znak. Kon-
strukcja wsporcza znaku musi zapewni  mo liwo atwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju
uszkodzenia znaku.
5.5.4. Tablicowe znaki drogowe na dwóch s upach lub podporach
Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic przed drogowskazowych, tablic
szlaku drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na dwóch s upach lub podporach - odleg  mi dzy tymi s u-
pami lub podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie mo e by  mniej-
sza od 1,75 m. Przy stosowaniu wi kszej liczby s upów ni  dwa - odleg  mi dzy nimi mo e by  mniejsza.
5.5.5. Poziom górnej powierzchni fundamentu
Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym - po dane jest, by
górna cz  fundamentu pokrywa a si  z powierzchni  pobocza, pasa dziel cego itp. lub by a nad t  powierzchni  wy-
niesiona nie wi cej ni   0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajduj cych si  poza koron  drogi, górna cz
fundamentu powinna by  wyniesiona nad powierzchni  terenu nie wi cej ni  0,15 m.
5.5.6. Barwa konstrukcji wsporczej
Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych musz  mie  barw  szar  neutraln  z tym, e dopuszcza si  barw
naturaln  pokry  cynkowanych. Zabrania si  stosowania pokry  konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyj t-
kiem przypadków, gdy jest to wymagane odr bnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.

5.6. Po czenie tarczy znaku z konstrukcj  wsporcz
Tarcza znaku musi by  zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemo liwiaj cy jej przesuni cie lub obrót.
Materia  i sposób wykonania po czenia tarczy znaku z konstrukcj  wsporcz  musi umo liwia , przy u yciu odpowied-
nich narz dzi, od czenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez ca y okres u ytkowania znaku.
Na drogach i obszarach, na których wyst puj  cz ste przypadki dewastacji znaków, zaleca si  stosowanie elementów

cznych o konstrukcji uniemo liwiaj cej lub znacznie utrudniaj cej ich roz czenie przez osoby niepowo ane.
Nie dopuszcza si  zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagaj cy bezpo redniego przeprowadze-
nia rub mocuj cych przez lico znaku.

5.7. Urz dzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej
Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urz dze  elektrycznych - obowi zuj
zasady oznaczania i zabezpieczania tych urz dze , okre lone w odpowiednich przepisach i zaleceniach dotycz cych
urz dze  elektroenergetycznych.
Aparatur  elektryczn  nale y montowa  na pojedynczym s upie. Na s upie powinna by  zamocowana skrzynka elek-
tryczna zgodnie z PN-EN 40-5:2004 [8]. Ka da skrzynka elektryczna powinna by  zabezpieczona zamkiem natomiast
poziomem zabezpieczenia przed przenikaniem kurzu i wody, okre lonym w EN 60529:2003 [18], powinien by  poziom
2 dla cz stek sta ych i poziom 3 dla wody.

5.8. Oznakowanie znaku
Ka dy wykonany znak drogowy musi mie  naklejon  na rewersie naklejk  zawieraj  nast puj ce informacje:

a. numer i dat  normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],
b. klasy istotnych w ciwo ci wyrobu,
c. miesi c i dwie ostatnie cyfry roku produkcji
d. nazw , znak handlowy i inne oznaczenia identyfikuj ce producenta lub dostawc  je li nie jest producentem,
e. znak budowlany „B”,
f. numer aprobaty technicznej IBDiM,
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g. numer certyfikatu zgodno ci i numer jednostki certyfikuj cej.
Oznakowania powinny by  wykonane w sposób trwa y i wyra ny, czytelny z normalnej odleg ci widzenia, a ca kowi-
ta powierzchnia naklejki nie by a wi ksza ni  30 cm2 . Czytelno  i trwa  cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie
powinna by  ni sza od wymaganej trwa ci znaku. Naklejk  nale y wykona  z folii nieodblaskowej.

6. kontrola jako ci robót

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania materia ów do wykonania fundamentów betonowych
Wykonawca powinien przeprowadzi  badania materia ów do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”.
Uwzgl dniaj c nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor nadzoru mo e
zwolni  go z potrzeby wykonania bada  materia ów dla tych robót.

6.3. Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania materia ów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materia y dostarczone na budow  powinny by  sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymia-
rów.
Cz stotliwo  bada  i ocena ich wyników powinna by  zgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7.
Tablica 7. Cz stotliwo  bada  przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez producentów

Lp. Rodzaj badania Liczba bada Opis bada Ocena wyników bada

1 Sprawdzenie
powierzchni

od 5 do 10 bada  z
wybranych losowo
elementów w ka -
dej dostarczonej
partii wyrobów
licz cej do 1000
elementów

Powierzchni  zbada  nieuzbrojonym
okiem. Do ew. sprawdzenia g boko ci
wad u  dost pnych narz dzi (np. linia-
ów z czujnikiem, suwmiarek, mikrome-

trów itp.

Wyniki bada  powinny by
zgodne z wymaganiami
punktu 2

2 Sprawdzenie
wymiarów

Przeprowadzi  uniwersalnymi przyrz -
dami pomiarowymi lub sprawdzianami
(np. linia ami, przymiarami itp.)

W przypadkach budz cych w tpliwo ci mo na zleci  uprawnionej jednostce zbadanie w ciwo ci dostarczonych wy-
robów i materia ów w zakresie wymaga  podanych w punkcie 2.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót nale y sprawdza :

zgodno  wykonania znaków pionowych z dokumentacj  projektow  (lokalizacja, wymiary znaków, wysoko
zamocowania znaków),
zachowanie dopuszczalnych odchy ek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5,
prawid owo  wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
poprawno  wykonania fundamentów pod s upki zgodnie z punktem 5.3,
poprawno  ustawienia s upków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 i 5.5,
zgodno  rodzaju i grubo ci blachy ze specyfikacj .

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi s :

a. szt. (sztuka), dla znaków drogowych konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,
b. m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozosta ych.

8. ODBIÓR ROBÓT

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

8.2. Odbiór ostateczny
Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiór ostateczny powinien by  dokonany po ca kowitym zako czeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i bada
jako ciowych okre lonych w punktach 2 i 5.
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8.3. Odbiór pogwarancyjny
Przed up ywem okresu gwarancyjnego nale y wykona  przegl d znaków i wybran  grup  podda  badaniom fotome-
trycznym lica. Pozytywne wyniki przegl du i bada  mog  by  podstaw  odbioru pogwarancyjnego.
Odbiór pogwarancyjny nale y przeprowadzi  w ci gu 1 miesi ca po up ywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonanie fundamentów,
dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
zamocowanie tarcz znaków drogowych,
przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w SST.

10. NORMY I PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odporno ci pow oki lakierowanej na dzia anie wody

oraz oznaczanie nasi kliwo ci
2. PN-83/B-03010 ciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ci gnione i walcowane na zimno ogólnego zastosowania
4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odporno ci pow oki na dzia anie mg y solnej
5. PN-89/H-84023.07 Stal okre lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Po czenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie
7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one - Obliczenia statyczne i projektowanie
8. PN-EN 40-5:2004 upy o wietleniowe. Cz  5. S upy o wietleniowe stalowe. Wymagania.
9. PN-EN 206-1:2003 Beton Cz  1: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno

10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, ta my i p yty - Tolerancje kszta tu i wymia-
rów wyrobów walcowanych na zimno

11. PN-EN ISO 1461:2000 Pow oki cynkowe nanoszone na stal metod  zanurzenio  (cynkowanie jednostko-
we) – Wymaganie i badanie

12. PN-EN 10240:2001 Wewn trzne i/lub zewn trzne pow oki ochronne rur stalowych. Wymagania doty-
cz ce pow ok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomaty-
zowanych

13. PN-EN 10292:2003/
A1:2004/A1:2005(U)

Ta my i blachy ze stali o podwy szonej granicy plastyczno ci powlekane ogniowo
w sposób ci y do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

14. PN-EN 10327:2005(U) Ta my i blachy ze stali niskow glowych powlekane ogniowo w sposób ci y do
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpiecze stwo konstrukcji wsporczych dla urz dze  drogowych.  Wymaga-
nia i metody bada

16. PN-EN 12899-1:2005 Sta e, pionowe znaki drogowe - Cz  1: Znaki sta e
17. PNEN 12899-5 Sta e, pionowe znaki drogowe - Cz  5 Badanie wst pne typu
18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
19. PN-EN 60598-1: 1990 Oprawy o wietleniowe. Wymagania ogólne i badania
20. PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawy o wietleniowe - Wymagania szczegó owe - Oprawy o wietleniowe drogo-

we
21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
22. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczanie grubo ci pow oki
23. PN-91/H-93010 Stal. Kszta towniki walcowane na gor co
24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2  Przepisy zwi zane
25. Za czniki nr 1 i 4 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegó owych wa-

runków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i wa-
runków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

26. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno ci
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

27. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedno-
stek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

28. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw powierzch-
niowych sygnalizacji wizualnej)
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29. CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy wspó czynnik odblasku definicja i
pomiary)

30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
31. Sta e odblaskowe znaki drogowe i urz dzenia bezpiecze stwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do udzielania

aprobat technicznych nr Z/2005-03-009
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D - 07.06.01 OGRODZENIA DRÓG

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z wykonywaniem ogrodze  dróg.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót na drogach

1.3. Zakres robót obj tych ST
1.3.1. Zakres stosowania ogrodze  dróg
Ogrodzenie dróg jest rodkiem zabezpieczaj cym drog  przed zak óceniami ruchu, które mog  powsta  na skutek wtar-
gni cia z bezpo redniego jej otoczenia - ludzi, zwierz t lub pojazdów. Im droga jest wy szej klasy technicznej, tym
wymaga wi kszej kontroli dost pu do niej w celu zapewnienia pe nego zabezpieczenia przed  wszelkimi formami zabu-
rzenia ruchu.
1.3.2. Rodzaje ogrodze  dróg
Ogrodzenia dróg mog  by  wykonywane jako:

siatki metalowe ró nych typów (przyk ady: za cznik 11.1),
siatki z tworzyw sztucznych,

Niniejsza SST dotyczy najcz ciej stosowanych w drogownictwie ogrodze  z siatek metalowych, siatek z tworzyw
sztucznych w ramach przebudowy ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwa nej w m. Chró cice, gmina Dobrze  Wielki.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Ogrodzenie drogowe - przegroda fizyczna, chroni ca przed przedostawaniem si  na jezdni  niepo danych intru-
zów spoza pasa drogowego, tj. ludzi, zwierz t i pojazdów, mog cych niebezpiecznie zak óci  ruch na drodze.
1.4.2. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o ró nym sposobie jego splotu (p óciennym, sko nym), pleciona z

askich i okr ych spirali, zgrzewana, skr cana oraz kombinowana (harfowa, p tlowa, pó tlowa), o ró nych wielko-
ciach oczek.

1.4.3. Siatka pleciona limakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z p askich spiral wykonanych z drutu
okr ego.
1.4.4. Siatka bezw ze kowa z polietylenu - siatka z krzy uj cych si  nitek tworz cych oczka zbli one kszta tem do
rombu, wykonanych z polietylenu z dodatkiem koncentratów barwnych.
1.4.5. Stalowa linka usztywniaj ca - równomiernie skr cone splotki z drutu okr ego tworz ce lin  stalow .
1.4.6. Wysoko  ogrodzenia - odleg  mi dzy poziomem terenu a najwy szym punktem ogrodzenia. W przypadku
lokalizacji ogrodzenia na stoku, wysoko  t  okre la si  w odleg ci 0,5 m od osi ogrodzenia, w kierunku od drogi (jak
na szkicu: hmin).

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

1.5. Wymagania dotycz ce robót
1.5.1. Przepisy
Wymagania dotycz ce robót podano w SST D -  00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
1.5.2. Zasady wykonywania ogrodze
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Ogrodzenia drogi nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  projektow  lub ST.
Je li w dokumentacji projektowej nie podano ustale  dotycz cych wykonania ogrodzenia lub pewnych jego elementów,
to ogrodzenie powinno spe nia  nast puj ce warunki:

a. w zakresie lokalizacji ogrodzenia
1. Ogrodzenie nale y zlokalizowa  w pasie szeroko ci 0,75 m, licz c od granicy pasa drogowego do wewn trz

tego pasa. Je li w granicach pasa drogowego znajduj  si  ogólnodost pne drogi zbiorcze, ogrodzenie powin-
no by  zlokalizowane pomi dzy drog  g ówn  a drog  zbiorcz . Ogrodzenie mo e tworzy  lini  prost  w
stosunku do granicy pasa drogowego.

2. Ogrodzenie powinno stanowi  szczeln  barier  na ca ej d ugo ci drogi, z tym, e musi znajdowa  si  zawsze
poza wymaganym polem widoczno ci z drogi.

3. Lokalizacja ogrodzenia powinna uwzgl dnia  obowi zuj ce przepisy budowlane oraz potrzeby s by
utrzymaniowej drogi, umo liwiaj c m.in. mechaniczn  obs ug  skarp i urz dze  drogowych (dotyczy ew.
pozostawienia pasa terenu na drog  technologiczn ).

4. Najmniejsza odleg  ogrodzenia od kraw dzi nasypu, przeciwskarpy rowu lub wykopu i innych urz dze
towarzysz cych drodze, powinna wynosi  co najmniej 0,75 m. Spe nienie tego warunku mo e wymaga  od-
powiedniego poszerzenia pasa drogowego.

5. Je li ogrodzenie stosuje si  tylko na cz ci drogi, tj. na odcinkach, na które mog  przedostawa  si  ludzie i
zwierz ta, to nale y je przed  poza tereny stanowi ce bezpo rednie zagro enie o 500 m dla terenów le-
nych i o 200 m dla terenów rolnych i zabudowa .

b. w zakresie wysoko ci ogrodzenia
1. Podstawowa wysoko  ogrodzenia wynosi 1,50 m. Wysoko  t  przyjmuje si  tak e na terenach wyst powa-

nia drobnej zwierzyny oraz zwierz t domowych i saren.
2. Na terenach wyst powania jeleni i danieli wysoko  ogrodzenia przyjmuje si  2,25 m.
3. Na obszarach sezonowej migracji zwierz t dzikich o znacznej skoczno ci wysoko  ogrodzenia przyjmuje

si  2,75 m, z tym, e górny odcinek ogrodzenia d ugo ci 0,50 m jest zagi ty w stron  obszaru, na którym
przebywaj  zwierz ta (przyk ad podano w za czniku 11.1, pkt 11.1.6.b).

c. w zakresie szczelno ci ogrodzenia
1. Ogrodzenie powinno stanowi  szczeln  przeszkod  dla wszystkich gatunków zwierz t wyst puj cych w da-

nym rejonie. W tym celu wielko  oczek ogrodzenia powinna by  taka, aby uniemo liwia a przedostawanie
si  zwierz t na drog  (np. min. 5 cm - wed ug przyk adów na rysunkach).

2. Ogrodzenie powinno dok adnie przylega  do terenu. Spód ogrodzenia nie powinien  by  po ony wy ej ni
5 cm nad terenem.

3. Ogrodzenie przechodz ce nad rowem powinno by  tak rozwi zane, eby pod nim nie mog y przedostawa
si  dzieci lub zwierz ta (mo na to wykona  np. zak adaj c kilka drutów kolczastych lub uchyln  klap  z
siatki, wzgl dnie przed aj c przepust poza ogrodzenie. Przyk ady podano w za czniku 11.1, pkt 11.1.7).

4. W przypadkach wyj tkowych, gdy nie ma mo liwo ci zlokalizowania ogrodzenia wed ug zasady podanej w
punkcie 1.5.2 a) 4 (tj. w odleg ci 0,75 m od kraw dzi nasypu lub wykopu) i ogrodzenie musi by  zlokali-
zowane na stoku, to nale y wykona  rów skarpowy, od strony dop ywu wody, który zapobiega powstawaniu
erozji gruntu pod ogrodzeniem. Nale y zapewni  odprowadzenie wody z rowu stokowego w sposób zgodny
z zasadami hydrologii.

d. w zakresie dost pno ci do drogi przez bramy i furtki
1. Bramy i furtki w ogrodzeniu nale y wykonywa  w miejscach potrzebnych do korzystania przez:

 utrzymania drogi,
personel obs ugi linii telekomunikacyjnych, energetycznych, rurowych itp. przecinaj cych drog , któ-
rych elementy, jak s upy lub studzienki, znajduj  si  na pasie drogowym,
inne uprawnione osoby, np. personel zatrudniony w miejscach obs ugi podró nych,

ytkowników drogi (wyj cia awaryjne).
2. Bramy i furtki powinny odpowiada  typem i konstrukcj  rodzajowi ogrodzenia zastosowanego wzd  drogi

(przyk ad bramy i furtki z siatki podano w za czniku 11.1, pkt 11.1.5).
3. Materia y na bramy i furtki powinny spe nia  wymagania przewidziane dla elementów ogrodzenia.

e. w zakresie trwa ci ogrodzenia
1. Ogrodzenia powinny zachowywa  trwa  co najmniej przez 15 lat. W zwi zku z tym metalowe elementy

ogrodzenia powinny by  zabezpieczone antykorozyjnie przez pow oki cynkowe lub inne pow oki zaakcep-
towane przez Inspektora nadzoru.

2. Samodzielnie pracuj ce sekcje ogrodzenia powinny stanowi  odcinki nie d sze jak 150 m, z tym, e na te-
renach wyst powania zwierzyny zaleca si , aby d ugo  sekcji wynosi a oko o 50 m. Granic  sekcji powinny
stanowi  s upki wzmocnione sko nymi podporami w p aszczy nie pracy ogrodzenia.

3. Nale y zapewni  rozwi zania utrudniaj ce os abienie konstrukcji ogrodzenia. Na przyk ad na terenach ho-
dowlanych i wypasu zwierz t domowych zaleca si  wykonywanie na ogrodzeniu linek z drutu kolczastego,
zapobiegaj cych ocieraniu si  zwierz t  o ogrodzenie (przyk ad podano w za czniku 11.1, pkt 11.1.6.a).

4. Ogrodzenie powinno by atwo wymienialne w celu u atwienia naprawy uszkodze  lub potrzeby demonta u
na przewidywanych przejazdach awaryjnych.
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2. MATERIA Y

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

3. SPRZ T

3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D -  00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania ogrodzenia
Ustawienie ogrodzenia wykonuje si  w zasadzie r cznie, przy u yciu drobnego sprz tu pomocniczego, jak: szpadle,
dr gi stalowe, m otki, obc gi, wyci garki do napinania linek i siatki, itp.
Przy przewozie, za adunku, wy adunku i wykonywaniu ogrodzenia mo na stosowa : rodki transportu, urawie samo-
chodowe, ew. wiertnice do wykonywania do ów pod s upki, ma e betoniarki przewo ne do wykonywania fundamentów
betonowych „na mokro”, przewo ne zbiorniki do wody, sprz t spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz ce transportu
Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D -  00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D -  00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania ogrodze
W zale no ci od wielko ci robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres robót ogrodzenio-
wych wykonywanych bezpo rednio na placu  budowy i na zapleczu.
Przed wykonaniem w ciwych robót ogrodzeniowych nale y wytyczy  tras  ogrodzenia w terenie na podstawie doku-
mentacji projektowej, ST lub wskaza  Inspektora nadzoru.
Do podstawowych czynno ci, obj tych niniejsz  ST, przy wznoszeniu ogrodze  nale :

wykonanie do ów pod s upki,
wykonanie fundamentów betonowych pod s upki,
ustawienie s upków (metalowych, elbetowych),
wykonanie w ciwego ogrodzenia (rozpi cie siatki metalowej lub z tworzywa sztucznego, wzgl dnie ustawie-
nie desek elbetowych),
wykonanie bram i furtek.

5.3. Wykonanie do ów pod s upki
Je li dokumentacja projektowa, SST lub In ynier nie podaje inaczej, to do y pod s upki powinny mie  wymiary w pla-
nie co najmniej o 20 cm wi ksze od wymiarów s upka, a g boko  od 0,8 do 1,2 m.
Je li dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nale y wykona  do y pod s upki naro ne, bra-
mowe i na za amaniach ogrodzenia, a nast pnie dokona  podzia u odcinków prostych na mniejsze odleg ci:

a. dla siatki po od 3 do 6 m, z tym, e przy wysoko ci siatki przekraczaj cej 2,2 m - po ok. 2 m,
b. dla ogrodzenia elbetowego - równe d ugo ciom desek prefabrykowanych,

i w takich odleg ciach wykona  do y pod s upki po rednie.
Nale y d , aby odleg ci mi dzy s upkami po rednimi by y jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

5.4. Wykonanie fundamentów betonowych pod s upki
Je li dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to s upki mog  by  osadzone w betonie u onym w do ku
albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Po
uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru, s upki betonowe mog  by  ob one kamieniami lub gruzem i przysypane
ziemi .

upek nale y wstawi  w gotowy wykop i nape ni  otwór mieszank  betonow  odpowiadaj  wymaganiom punktu
2.3.6. Do czasu stwardnienia betonu s upek nale y podeprze .
Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono s upek, mo na wykorzystywa  do dalszych prac
(np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia s upka w betonie, a je li temperatura w czasie wykonywa-
nia fundamentu jest ni sza od 10oC - po 14 dniach.

5.5. Ustawienie s upków
upki, bez wzgl du na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny sta  pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierz-

cho ki powinny znajdowa  si  na jednakowej wysoko ci. S upki z rur powinny mie  zaspawany górny otwór rury.
upki ko cowe, naro ne, bramowe oraz stoj ce na za amaniach ogrodzenia o k cie wi kszym od 15o nale y zabezpie-

czy  przed wychylaniem si  uko nymi s upkami wspieraj cymi, ustawiaj c je wzd  biegu ogrodzenia pod k tem
oko o od 30 do 45o. Zamiast uko nych s upków wspieraj cych, mo na przy ogrodzeniowych s upkach elbetowych
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zastosowa , za zgod  Inspektora nadzoru, bloczki oporowe (betonowe lub kamienne) osadzone w czasie ustawiania
upka w dole (przyk ady w za . 11.3).
upki do siatki ogrodzeniowej powinny by  przystosowane do umocowania na nich linek usztywniaj cych przez po-

siadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków metalowych. S upki ko cowe, naro ne i bramowe
powinny by  dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

5.6. Rozpi cie siatki ogrodzeniowej
Je li dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to nale y rozwiesi  trzy linki (druty) usztywniaj ce: u góry,
na dole i w rodku ogrodzenia i przymocowa  je do s upków. Do s upków ko cowych, naro nych i bramowych linki
musz  by  starannie przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagi te do ty u na oko o 10 cm i okr cone na bie-

cym drucie). Linki powinny by  umocowane tak, aby nie mog y przesuwa  si  i wywiera  nacisku na s upki naro ne
i bramowe, a w przypadku zerwania si , aby zwalnia y siatk  tylko mi dzy s upkami. Linki napina si  wyci garkami
wzgl dnie z czami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Nie nale y zbyt silnie napina  linek, aby nie oddzia ywa y one ujemnie na s upki naro ne lub bramowe.
Siatk  metalow  przymocowuje si  do s upków ko cowych, naro nych i bramowych za pomoc  pr tów p askich lub
zaokr glonych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Siatk  napina si  w sposób podobny do
napinania linek i przymocowuje si  (np. kawa kami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Górn  kraw
siatki metalowej nale y czy  z link  zaginaj c na niej poszczególne druty siatki. Siatka powinna by  napi ta sztywno,
jednak tak, aby nie ulega y zniekszta ceniu jej oczka.
Siatk  z tworzywa sztucznego przymocowuje si  do s upków tak jak siatk  metalow , a do linek - zwykle kawa kami
ocynkowanego drutu. Po akceptacji Inspektora nadzoru, siatka z tworzywa sztucznego mo e by  przymocowana tylko
do dwóch linek: górnej i dolnej.

5.7. Wykonanie siatki w ramach
Je li dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to siatka powinna by  umieszczona w ramach z k townika
(np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub 50 x 50 x 6 mm) lub innego kszta townika zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.
Zaleca si  stosowanie jednakowych odleg ci mi dzy s upkami, w celu zachowania mo liwie jednego wymiaru ramy.
Krótsze ramy mo na wykona  przy naro nikach i bramach. Górne kraw dzie ram ogrodzenia powinny by  zawsze
poziome.
Prze wity mi dzy ram  a s upkiem nie powinny by  wi ksze ni  8 do 10 cm.
Ramy z siatk  umieszcza si  mi dzy s upkami i przymocowuje do s upków w sposób zgodny z dokumentacj  projek-
tow , SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru (przyk ady mocowania ram do s upków podano w za czniku 11.4). W
celu unikni cia wyd enia lub kurczenia si  ram pod wp ywem temperatury zaleca si  mocowa  ramy do s upków za
pomoc rub i p askowników z otworami pod nymi.

5.8. Wykonanie spawanych z cz elementów ogrodzenia
cza spawane elementów ogrodzenia powinny odpowiada  wymaganiom PN-M-69011 [27].

Wytrzyma  zm czeniowa spoin powinna wynosi  od 19 do 32 MPa. Odchy ki wymiarów spoin nie powinny prze-
kracza  0,5 mm dla grubo ci spoiny do 6 mm  i  1,0 mm dla spoiny powy ej 6 mm.
Odst p, w z czach zak adkowych i nak adkowych, pomi dzy przylegaj cymi do siebie p aszczyznami nie powinien
by  wi kszy ni  1 mm.

cza spawane nie powinny mie  wad wi kszych ni  podane w tablicy 16. In ynier mo e dopu ci  wady wi ksze ni
podane w tablicy 16 je li uzna, e nie  maj  one zasadniczego wp ywu na cechy eksploatacyjne ogrodzenia.
Tablica 16. Dopuszczalne wymiary wad w z czach spawanych, wg PN-M-69775 [29]

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady,  mm

Brak przetopu
Podtopienie lica
Porowato
Krater
Wkl ni cie lica
Uszkodzenie mechaniczne
Ró nica wysoko ci s siednich wg bie
i wypuk ci lica

2,0
1,5
3,0
1,5
1,5
1,0

3,0

5.9. Wykonanie bram i furtek
Bramy i furtki nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  projektow  lub ST, a w przypadku braku wystarczaj cych
ustale  ich lokalizacj , konstrukcj  i wymiary ustala In ynier.
Zaleca si  wykonanie bram i furtek z k towników (np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub 50 x 50 x 6 mm) lub innych
kszta towników z wype nieniem ram siatkami metalowymi (przyk ad podano w za czniku 11.1 pkt 11.1.5).
Ka da brama i furtka powinna by  kompletna z niezb dnym wyposa eniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.

5.12. Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach
5.12.1. Malowanie ogrodze  metalowych
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Ocynkowan  siatk , s upki i inne elementy metalowe ogrodzenia nale y malowa  pierwszy raz po zaobserwowaniu
pojawiania si  rdzy, a nast pnie przeci tnie co 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia stali przed korozj .
Zaleca si  przeprowadza  malowanie w okresie od maja do wrze nia, wy cznie w dni pogodne, przy zalecanej tempe-
raturze powietrza od 15 do 20oC; nie nale y malowa  p dzlem lub wa kiem w temperaturze poni ej +5oC, jak równie
malowa  metod  natryskow  w temperaturze poni ej +15oC oraz podczas wyst puj cej mg y i rosy.
Nale y przestrzega  nast puj cych zasad przy malowaniu ogrodze :

z powierzchni stali nale y usun  bardzo starannie py , kurz, ple nie, t uszcz, rdz , zgorzelin , ew. star , usz-
cz  si  farb  i inne zabrudzenia, zmniejszaj ce przyczepno  farby do pod a; przez zmywanie, usuwanie
przy u yciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materia ów ciernych, piaskowanie, odpalanie, u-
gowanie lub przy zastosowaniu innych rodków, zgodnie z wymaganiami PN-H-97051 [24] i PN-ISO-8501-1
[36],
przed malowaniem nale y wype ni  wg bienia i rysy na powierzchniach za pomoc  kitów lub szpachlówek
ogólnego stosowania, a nast pnie - wyg adzi  i zeszlifowa  pod e pod farb ,
do malowania mo na stosowa  farby ogólnego stosowania przeznaczone do u ytku zewn trznego, dobrej jako-
ci, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe, itp.)

     oraz
c) rozcie czalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby,
farb  d ej przechowywan  nale y przygotowa  do malowania przez usuni cie „ko ucha” (zestalonej substan-
cji b onotwórczej na powierzchni farby), dok adne wymieszanie (po czenie l ejszych i ci szych sk adników
farby), rozcie czenie zbyt zg stnia ej farby, ew. przecedzenie (usuni cie nierozmieszanych resztek osadu i in-
nych zanieczyszcze ),
malowanie mo na przeprowadza  p dzlami, wa kami malarskimi lub ew. metod  natryskow  (pistoletami elek-
trycznymi, urz dzeniami kompresorowymi itp.),
z zasady malowanie nale y wykona  dwuwarstwowo: farb  do gruntowania i farb  nawierzchniow , przy czym
ka  nast pn  warstw  mo na na  po ca kowitym wyschni ciu warstwy poprzedniej.

Malowanie powinno odpowiada  wymaganiom PN-H-97053 [25].
Rodzaj farby oraz liczb  jej warstw zastosowanych przy malowaniu okre laj  ST lub In ynier na wniosek Wykonawcy.
Nale y zwraca  uwag  na dok adne pokrycie farb  miejsc stykania si  s upka metalowego z betonem fundamentu, ze
wzgl du na najszybsze niszczenie si  farby w tych miejscach i pojawianie si  rdzawych zacieków sygnalizuj cych
korozj  s upka.
Zaleca si  stosowanie farb mo liwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i rodowiska, z nisk  zawarto ci  m.in.
niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akcep-
tacji Inspektora nadzoru badania na zawarto  szkodliwych sk adników (np. truj cego toluenu jako rozpuszczalnika).
Wykonawca nie dopu ci do ska enia farbami wód powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki poproduk-
cyjne, powstaj ce przy myciu urz dze  i p dzli oraz z samej farby, nale y usuwa  do izolowanych zbiorników, w celu
ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.
5.12.2. Naprawa ogrodze
Naprawa ogrodze  mo e polega  na wymianie elementów zniszczonych na nowe lub na doprowadzeniu starych ele-
mentów do stanu w ciwego dla ca ciowych funkcji ogrodzenia.
Zakres napraw ogrodzenia powinien by  okre lony w dokumentacji projektowej, ST lub wytycznych Zamawiaj cego.
Wszystkie elementy przewidziane do powtórnego wykorzystania powinny by  demontowane bez powodowania zb d-
nych uszkodze .
Naprawione fragmenty ogrodzenia nie powinny w zasadzie ró ni  si  konstrukcj  i wygl dem od pozosta ych odcin-
ków, chyba e napraw  wykonuje si  jako tymczasow  lub Zamawiaj cy celowo wprowadza nowe materia y i rozwi -
zania konstrukcyjne.
Zniszczenia lub wybrzuszenia siatki stalowej lub siatki z tworzywa sztucznego nale y naprawi  przez usuni cie uszko-
dzonego odcinka i wstawienie nowego, cz c star  i now  siatk  z zasady spiralami wyplecionymi z siatki stalowej.
Podobnie nale y post pi  przy wymianie zniszczonych pojedynczych spiral siatki, które nale y zast pi  nowymi. Roz-
pinanie nowych odcinków siatki nale y wykona  zgodnie z zaleceniami punktu 5.7.
Uszkodzone lub wygi te s upki stalowe nale y albo zast pi  nowymi s upkami, a przy mniejszych uszkodzeniach -
wyprostowa  przez uderzanie m otkiem, stosuj c odpowiednie przyk adki drewniane od strony wygi cia.
Siatki w ramach, uszkodzone w niewielkim stopniu, mo na naprawi  przez wymontowanie ca ego prz a i dokonanie
naprawy w warsztacie. Siatki w ramach, uszkodzone w znacznym stopniu, powinny by  zast pione nowymi prz ami.
Ubytki w betonowych lub elbetowych s upkach, fundamentach i prefabrykatach nale y uzupe ni  zapraw  cementow
po uprzednim oczyszczeniu zabrudze  i okruszyn lub skuciu miejsc zastarza ych do uzyskania czystego betonu. Szcze-
liny powsta e np. wskutek nierównomiernego osiadania lub innych przyczyn, nale y zala  rzadk  zapraw  cementow
po uprzednim, dok adnym usuni ciu zanieczyszcze . W przypadku zerwania zbrojenia, nale y wzmocni  je pr tami
dodatkowymi, cz c ze zbrojeniem starym po stworzeniu haków i okr ceniu drutem mi kkim oraz wype nieniu strze-
mionami. Mieszank  betonow  nale y uk ada  ma ymi porcjami i zag szcza  j , a po stwardnieniu betonu po czenie
starego i nowego betonu zatrze  pack .
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Wszystkie bezu yteczne (zniszczone) elementy ogrodze , o ile zgodnie z ST nie staj  si  w asno ci  Wykonawcy,
powinny by  odwiezione na miejsce okre lone w SST lub wskazane przez Inspektora nadzoru. Elementy i materia y,
które staj  si  w asno ci  Wykonawcy, powinny by  usuni te z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST D -  00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska  od producentów za wiadczenie o jako ci (atesty) oraz
wykona  badania materia ów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi  ich wyniki Inspektorowi nadzoru w
celu akceptacji materia ów, zgodnie z wymaganiami okre lonymi w punkcie 2.3.
Do materia ów, których producenci s  zobowi zani (przez w ciwe normy PN i BN) dostarczy  za wiadczenie o jako-
ci (atesty) nale :

siatki ogrodzeniowe,
liny stalowe,
rury i kszta towniki na s upki,
drut spawalniczy,
pr ty zbrojeniowe,
prefabrykowane elementy ogrodze elbetowych.

Do materia ów, których badania powinien przeprowadzi  Wykonawca nale  materia y do wykonania fundamentów
betonowych „na mokro”. Uwzgl dniaj c nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonaw-
cy, In ynier mo e zwolni  go z potrzeby wykonania bada  materia ów dla tych robót.

6.3. Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania materia ów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materia y dostarczone na budow  z za wiadczeniem o jako ci (atestem) producenta powinny by  sprawdzo-
ne w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
Cz stotliwo  bada  i ocena ich wyników powinna by  zgodna z zaleceniami tablicy 17.
Tablica 17. Cz stotliwo  bada  przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez producenta

Lp. Rodzaj badania Liczba bada Opis bada Ocena wyników bada

1 Sprawdzenie
powierzchni

od 5 do 10 bada z
wybranych losowo
elementów w ka dej
dostarczanej partii
wyrobów licz cej do
1000

Powierzchni  zbada  nie uzbrojo-
nym okiem. Do ew. sprawdzenia

boko ci
wad u  dost pnych narz dzi (np.
linia ów z czujnikiem, suwmiarek,
mikrometrów, itp.)

Wyniki powinny by  zgodne z
wymaganiami punktu 2.3.

2 Sprawdzenie
wymiarów

elementów Przeprowadzi uniwersalnymi przy-
rz dami pomiarowymi lub spraw-
dzianami

W przypadkach budz cych w tpliwo ci mo na zleci  uprawnionej jednostce zbadanie w ciwo ci dostarczonych wy-
robów i materia ów w zakresie wymaga  podanych w punkcie 2.3.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia nale y zbada :

a. zgodno  wykonania ogrodzenia z dokumentacj  projektow  (lokalizacja, wymiary),
b. zachowanie dopuszczalnych odchy ek wymiarów, zgodnie z punktem 2.3,
c. prawid owo  wykonania do ów pod s upki, zgodnie z punktem 5.3,
d. poprawno  wykonania fundamentów pod s upki, zgodnie z punktem 5.4,
e. poprawno  ustawienia s upków, zgodnie z punktem 5.5 i 5.6,
f. prawid owo  wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8, wzgl dnie wykonania ogro-

dzenia z prefabrykatów elbetowych, zgodnie z punktem 5.10,
g. poprawno  wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11.

W przypadku wykonania spawanych z cz elementów ogrodzenia:
a. przed ogl dzinami, spoin  i przylegaj ce do niej elementy czone (od 10 do 20 mm z ka dej strony) nale y

dok adnie oczy ci  z la, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych zanieczyszcze  utrudniaj cych prowa-
dzenie obserwacji i pomiarów,

b. ogl dziny z czy nale y przeprowadzi  wizualnie z ewentualnym u yciem lupy o powi kszeniu od 2 do 4 ra-
zy; do pomiarów spoin powinny by  stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

c. w przypadkach w tpliwych mo na zleci  uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyma ci zm czeniowej spoin,
zgodnie z PN-M-06515 [26],

d. cza o wadach wi kszych ni  dopuszczalne powinny by  naprawione powtórnym spawaniem.
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6.4. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materia y nie spe niaj ce wymaga  ustalonych w odpowiednich punktach ST zostan  przez Inspektora nad-
zoru odrzucone.
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazuj  odst pstwa od postanowie  ST zostan  rozebrane i po-
nownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D -  00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  ogrodzenia jest m (metr).
Obmiar polega na okre leniu rzeczywistej d ugo ci ogrodzenia, cznie z bramami i furtkami.

8. ODBIÓR ROBÓT

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

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D -  00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materia ów pomocniczych,
ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniaj cy stabilno ,
uporz dkowanie terenu,
przeprowadzenie bada  i pomiarów kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe elbetowe i spr one. Obliczenia statyczne i projektowanie
2. PN-B-06250 Beton zwyk y
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre lenia
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci
7. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
8. PN-H-04623 Ochrona przed korozj . Pomiar grubo ci pow ok metalowych metodami nieniszcz cymi
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozj . Klasyfikacja i okre lenie agresywno ci korozyjnej rodowisk

10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego zastosowania
11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ci gnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia
12. PN-H-82200 Cynk
13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwy szonej wytrzyma ci. Gatunki
14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki
16. PN-H-84023-07 Stal okre lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naw glania. Gatunki
18. PN-H-93010 Stal. Kszta towniki walcowane na gor co
19. PN-H-93401 Stal walcowana. K towniki równoramienne
20. PN-H-93402 towniki nierównoramienne stalowe walcowane na gor co
21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gor co
23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gor co
24. PN-H-97051 Ochrona przed korozj . Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i eliwa do malowania.

Ogólne wytyczne
25. PN-H-97053 Ochrona przed korozj . Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
26. PN-M-06515 wignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów no nych
27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Z cza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzia  i wymagania
28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo  z czy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwo ci na podstawie

ogl dzin zewn trznych
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30. PN-M-80006 Zanurzeniowe pow oki cynkowe na drutach stalowych. Badania
31. PN-M-80026 Druty okr e ze stali niskow glowej ogólnego przeznaczenia
32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okr ego. Wymagania i badania
33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7
34. PN-M-82054 ruby, wkr ty i nakr tki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania
35. PN-M-82054-03 ruby, wkr ty i nakr tki. W asno ci mechaniczne rub i wkr tów
36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie pod y stalowych przed nak adaniem farb i podobnych produktów. Stopnie

skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych pod y stalowych oraz pod y
stalowych po ca kowitym usuni ciu wcze niej na onych pow ok

37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ci gnione na zimno. Wymiary
38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozj . Pow oki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach sta-

lowych, staliwnych i eliwnych. Wymagania i badania
39. BN-69/5018-01 Drut kolczasty
40. BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione limakowe
41. BN-80/6366-02 Siatki bezw ze kowe ci kie z polietylenu
42. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
43. BN-70/6744-03 Prefabrykowane elementy ogrodze elbetowych.

10.2. Inne dokumenty

44. Katalog powtarzalnych elementów drogowych, CBPBDiM „Transprojekt” Warszawa 1979-1982
45. Wytyczne stosowania ogrodze  drogowych (projekt). CBPBDiM „Transprojekt” Warszawa 1990.
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D - 07.07.01 O WIETLENIE   DRÓG

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru

wietlenia drogowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót na drogach

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji wraz z przedmiarem robót i projektem wykonawczym dotycz  zasad pro-
wadzenia robót zwi zanych z budow  o wietlenia na drogach publicznych istniej cych i projektowanych w ramach
przebudowy ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwa nej w m. Chró cice, gmina Dobrze  Wielki.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. up o wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpo rednio w gruncie, s ca do zamocowania oprawy

wietleniowej na wysoko ci nie wi kszej ni  14 m.
1.4.2. Maszt o wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomoc  fundamentu, s ca do zamocowa-
nia opraw o wietleniowych na wysoko ci powy ej 16 m.
1.4.3. Wysi gnik - element rurowy cz cy s up o wietleniowy z opraw .
1.4.4. Oprawa o wietleniowa - urz dzenie s ce do rozdzia u, filtracji i przekszta cania strumienia wietlnego wysy-
anego przez ród o wiat a, zawieraj ce wszystkie niezb dne detale do przymocowania i po czenia z instalacj  elek-

tryczn .
1.4.5. Kabel - przewód wielo owy izolowany, przystosowany do przewodzenia pr du elektrycznego, mog cy praco-
wa  pod i nad ziemi .
1.4.6. Ustój - rodzaj fundamentu dla s upów o wietleniowych.
1.4.7. Fundament - konstrukcja elbetowa zag biona w ziemi, s ca do utrzymania masztu lub szafy o wietleniowej
w pozycji pracy.
1.4.8. Szafa o wietleniowa - urz dzenie rozdzielczo-sterownicze bezpo rednio zasilaj ce instalacje o wietleniowe.
1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwpora eniowa - ochrona cz ci przewodz cych dost pnych w wypadku pojawienia si
na nich napi cia w warunkach zak óceniowych.
1.4.10. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wymagania dotycz ce robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

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

2.2. Materia y do wykonania ustoju betonowego „na mokro”
2.2.1. Szalowanie
Szalowanie powinno zapewni  sztywno  i niezmienno  uk adu. Szalowanie powinno by  skonstruowane w sposób
umo liwiaj cy atwy jego monta  i demonta . Przed wype nieniem mas  betonow  szalowanie powinno by  sprawdzo-
ne, aby wyklucza o wyciek zaprawy z masy betonowej, mo liwo  zniekszta ce  lub odchyle  w betonowej konstruk-
cji.
2.2.2. Beton
Klasa betonu powinna by  zgodna z dokumentacj  projektow  lub wskazaniami Inspektora nadzoru, lecz nie ni sza ni
klasa B 30. Beton powinien odpowiada  wymaganiom podanym w tablicy 1, wed ug PN-88/B-06250 [3].
Tablica 1. Wymagania dla betonu klasy B 30 wg [3]
Lp. ciwo Warto
1 Wytrzyma  gwarantowana betonu na ciskanie, MPa 30
2 Nasi kliwo betonu, % 5
3 Odporno  betonu na dzia anie mrozu, stopie  mrozoodporno ci F 50
Sk adnikami betonu s : cement, kruszywo, woda i domieszki.
Cement stosowany do betonu powinien by  cementem portlandzkim marki 35, odpowiadaj cy wymaganiom PN-88/B-
30000 [6]. Cement powinien by  dostarczany w opakowaniach spe niaj cych wymagania BN-88/6731-08 [22] i sk a-
dowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpowiada  wymaganiom PN-86/B-06712 [4].
Woda powinna by  odmiany „1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [8].
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Domieszki chemiczne do betonu powinny by  stosowane, je li przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wska-
zania Inspektora nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotycz cych rodzaju domieszek, ich dobór powinien
by  dokonany zgodnie z zaleceniami PN-88/B-06250 [3]. Domieszki powinny odpowiada  PN-85/B-23010 [5].

2.3. Materia y stosowane przy uk adaniu kabli
2.3.1. Piasek
Piasek stosowany przy uk adaniu kabli powinien by  co najmniej gatunku „3”, odpowiadaj cego wymaganiom BN-
87/6774-04 [24].
2.3.2. Folia
Folia s ca do os ony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by  foli  kalandrowan  z uplastycznione-
go PCW o grubo ci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadaj  wymaganiom BN-68/6353-03 [21].

2.4. Elementy gotowe
2.4.1. Fundamenty prefabrykowane
Pod maszty i szafy o wietleniowe zaleca si  stosowanie fundamentów prefabrykowanych wed ug ustale  dokumentacji
projektowej. Ogólne wymagania dotycz ce fundamentów konstrukcji okre lone s  w PN-80/B-03322 [1].
W zale no ci od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, nale y wykona  zabezpieczenie
antykorozyjne wed ug SST, zgodnie z „Instrukcj  zabezpiecze  przed korozj  konstrukcji betonowych” [35].
Sk adowanie prefabrykatów powinno odbywa  si  na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym pod u, na prze-

adkach z drewna sosnowego.
2.4.2. Rury betonowe
Rury betonowe powinny odpowiada  wymaganiom okre lonym przez BN-75/8971-06 [28]. Dla wykonania ustojów
pod s upy o wietleniowe zaleca si  stosowanie rur typu RA 600 z betonu klasy B 10.
Sk adowanie rur betonowych powinno odbywa  si  na terenie utwardzonym z mo liwo ci  odprowadzenia wód opa-
dowych w pozycji wbudowania.
2.4.3. Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny by  wykonane z materia ów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzyma ych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dzia anie uku elektrycznego.
Rury u ywane do wykonania przepustów powinny by  dostatecznie wytrzyma e na dzia aj ce na nie obci enia. Wn -
trza cianek powinny by  g adkie lub powleczone warstw  wyg adzaj  ich powierzchnie dla u atwienia przesuwania
si  kabli.
Zaleca si  stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o rednicy wewn trznej nie mniejszej ni
90 mm. Rury powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].
Rury na przepusty kablowe nale y przechowywa  na utwardzonym placu, w nienas onecznionych miejscach zabezpie-
czonych przed ich uszkodzeniem.
2.4.4. Kable
Kable u ywane do o wietlenia dróg powinny spe nia  wymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca si  stosowanie kabli
o napi ciu znamionowym  0,6/1 kV, cztero- lub pi cio owych o ach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Prze-
krój  powinien by  dobrany w zale no ci od dopuszczalnego spadku napi cia, dopuszczalnej temperatury nagrzania
kabla przez pr dy robocze i zwarciowe oraz skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej w przypadku zerowania
ochronnego.
Nie zaleca si  stosowania kabli o przekroju wi kszym ni  50 mm2.

bny z kablami nale y przechowywa  w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycz-
nymi i bezpo rednim dzia aniem promieni s onecznych.
2.4.5. ród a wiat a i oprawy
Je eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nale y dla o wietlenia drogowego stosowa ród a wiat a
i oprawy spe niaj ce wymagania PN-83/E-06305 [15].
Ze wzgl du na wysok  skuteczno wietln , trwa  i sta  strumienia wietlnego w czasie oraz oddawanie barw,
zaleca si  stosowanie wysokopr nych lamp sodowych, rt ciowych lub rt ciowych z halogenkami.
Oprawy powinny charakteryzowa  si  szerokim ograniczonym rozsy em wiat a. Ze wzgl dów eksploatacyjnych sto-
sowa  nale y oprawy o konstrukcji zamkni tej, stopniu zabezpieczenia przed wp ywami zewn trznymi komory lampo-
wej IP 54 i klas   ochronno ci I.
Elementy oprawy, takie jak uk ad optyczny i korpus, powinny by  wykonane z materia ów nierdzewnych.
Oprawy powinny by  przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie ni szej ni  -5oC i wilgotno ci wzgl dnej
powietrza nie przekraczaj cej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/O-79100 [19].
2.4.6. upy i maszty o wietleniowe

upy i maszty o wietleniowe powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  dla konkretnego obiektu.
Dla o wietlenia dróg, poza szczególnymi przypadkami, nale y stosowa  typowe s upy o wietleniowe betonowe i stalo-
we umo liwiaj ce zawieszenie opraw na wysoko ci 10  i 12 m oraz maszty o wysoko ci zawieszenia opraw 16 i 18 m.

upy i maszty powinny przenie  obci enia wynikaj ce z zawieszenia opraw i wysi gników oraz parcia wiatru dla II
i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12].
Ka dy s up powinien posiada  w swej górnej cz ci odpowiedniej rednicy rur  stalow  dla zamocowania wysi gnika
rurowego i os ony sto kowej.
W dolnej cz ci s upy i maszty powinny posiada  jedn  lub dwie wn ki zamykane drzwiczkami.
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Wn ka lub wn ki powinny by  przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posia-
daj cej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilo ci zale nej od ilo ci zainstalowanych opraw) i cztery lub pi  zacisków
do pod czenia dwóch  kabla o przekroju do 50 mm2.
Stalowe s upy i maszty winny by  wykonane ze stali profilowej St 3 SX i stali rurowej R 35. Ich powierzchnie we-
wn trzne powinny by  oczyszczone i powleczone warstw  ochronn  z bitizolu o grubo ci min. 120 µm. Strona ze-
wn trzna po oczyszczeniu  II stopnia powinna by  malowana trzema warstwami farb; antykorozyjn , podk adow
i nawierzchniow . Farba nawierzchniowa powinna by  koloru szarego (mieszanina kolorów 51 i 81 w stosunku 1:1).
Elementy powinny by  proste w granicach dopuszczalnych odchy ek podanych w dokumentacji projektowej i PN-90/B-
03200 [7]. Spoiny nie mog  wykazywa  p kni , a otwory na elementy cz ce nie powinny mie  podniesionych kra-

dzi.
Sk adowanie s upów i masztów o wietleniowych na placu budowy, powinno by  na wyrównanym pod u w pozycji
poziomej, z zastosowaniem przek adek z drewna mi kkiego.
2.4.7. Wysi gniki
Wysi gniki powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  lub SST. Je eli dokumentacja projektowa nie
przewiduje inaczej, to nale y wysi gniki wykonywa  z rur stalowych bez szwu o znaku R 35 i rednicy zewn trznej od
60,3 do 76,1 mm. Grubo cianki rury nie powinna przekracza  8 mm.
Ramiona lub rami  wysi gnika powinno by  nachylone pod k tem 5 stopni od poziomu, a ich wysi g powinien by
zawarty od 1,0 m do 4,0 m. Wysi gniki powinny by  dostosowane do opraw i s upów o wietleniowych u ywanych do

wietlenia dróg.
Wysi gniki powinny by  zabezpieczone antykorozyjnie pow okami malarskimi z zewn trz i asfaltowymi wewn trz rur,
tak jak s upy i maszty o wietleniowe.
Sk adowanie wysi gników na placu budowy powinno by  w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodze-
niem.
2.4.8. Kapturek os onowy
Kapturek os onowy nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  projektow  dla konkretnego wysi gnika i s upa o wietle-
niowego.
2.4.9. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa
Tabliczk  bezpiecznikowo-zaciskow  nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  projektow  lub SST.
Tabliczka powinna posiada  odpowiedni  ilo  podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lub pi  zacisków przysto-
sowanych do pod czenia dwóch  kabla o przekroju do 50 mm2.
2.4.10. Szafa o wietleniowa
Szafa o wietleniowa powinna by  zgodna z dokumentacj  projektow  i odpowiada  wymaganiom PN-91/E-05160/01
[14], jako konstrukcja wolnostoj ca na fundamencie betonowym prefabrykowanym o stopniu ochrony IP 33. Szafa
powinna by  przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonana na napi cie znamionowe
380/220 V, 50 Hz.
Szafa o wietleniowa powinna sk ada  si  z cz onów:

zasilaj cego dostosowanego do pod czenia kabla o przekroju  do 120 mm2, sk adaj cego si  z podstaw bez-
piecznikowych 200 A lub cznika r cznego 200 A,
odbiorczego sk adaj cego si  z min. 6 pól odp ywowych, wyposa onego w gniazda bezpiecznikowe BiGs 63 A
i styczniki 200 A, które bezpo rednio w czaj  i wy czaj  o wietlenie. Do pod czenia kabli odbiorczych, cz on
powinien posiada  uniwersalne zaciski rubowe umo liwiaj ce przykr cenie  o przekroju do 70 mm2 bez

ywania ko cówek kablowych,
pomiarowego, s cego do pomiaru energii elektrycznej,
sterowniczego realizuj cego lokalne wymagania zawarte w dokumentacji projektowej lub SST.

Ponadto szafa o wietleniowa powinna umo liwia  wy czanie cz ci o wietlenia oraz prac  w pier cieniu sterowni-
czym ze sterowaniem zdalnym i miejscowym.
Sk adowanie szafy o wietleniowej powinno odbywa  si  w zamkni tym, suchym pomieszczeniu, zabezpieczonym
przed dostawaniem si  kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.
2.4.11. wir na podsypk

wir na podsypk  pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by  klasy co najmniej III i odpowiada  wymaga-
niom BN-66/6774-01 [23].
2.4.12. Kit uszczelniaj cy
Do uszczelniania po czenia s upa z wysi gnikiem i kapturkiem os onowym mo na stosowa  wszelkie rodzaje kitów
spe niaj ce wymagania BN-80/6112-28 [20].

3. SPRZ T

3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu
W wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania o wietlenia drogowego
Wykonawca przyst puj cy do wykonania o wietlenia drogowego winien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast -
puj cych maszyn i sprz tu gwarantuj cych w ciw  jako  robót:

urawia samochodowego,
samochodu specjalnego linowego z platform  i balkonem,
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wiertnicy na podwoziu samochodowym ze widrem  70 cm,
spawarki transformatorowej do 500 A,
zag szczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

cznego zestawu widrów do wiercenia poziomego otworów do  15 cm,
urz dzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniej cymi drogami.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz ce transportu
Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia ów i elementów o wietleniowych
Wykonawca przyst puj cy do wykonania o wietlenia winien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cych
rodków transportu:

samochodu skrzyniowego,
przyczepy d ycowej,
samochodu specjalnego linowego z platform  i balkonem,
samochodu dostawczego,
przyczepy do przewo enia kabli.

Na rodkach transportu przewo one materia y i elementy powinny by  zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uk adane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórc  dla poszczególnych elementów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable
Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowi zek sprawdzenia zgodno ci rz dnych terenu
z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych.
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna by  dobrana w zale no ci od g boko ci wykopu, ukszta towania tere-
nu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si  wykonywanie wykopów w skoprzestrzennych

cznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada  wymaganiom BN-83/8836-02 [25].
Wykopy pod s upy o wietleniowe zaleca si  wykonywa  mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu sa-
mochodowym.
W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by  bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i  zgodnie z PN-
68/B-06050 [2].
Wykop rowka pod kabel powinien by  zgodny z dokumentacj  projektow , SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru.
Wydobyty grunt powinien by  sk adowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by  wykonane w sposób
zapewniaj cy ich stateczno .
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wod  z opadów atmosferycznych, nale y powierzchni  terenu wyprofi-
lowa  ze spadkiem umo liwiaj cym atwy odp yw wody poza teren przylegaj cy do wykopu.
Zasypanie fundamentu lub kabla nale y dokona  gruntem z wykopu, bez zanieczyszcze  (np. darniny, korzeni, odpad-
ków). Zasypanie nale y wykona  warstwami grubo ci od 15 do 20 cm i zag szcza  ubijakami r cznymi lub zag sz-
czark  wibracyjn . Wska nik zag szczenia gruntu powinien wynosi  0,95 wed ug BN-77/8931-12 [26]. Zag szczenie
nale y wykonywa  w taki sposób aby nie spowodowa  uszkodze  fundamentu lub kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostaj cy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nale y rozplantowa  w pobli u lub od-
wie  na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora nadzoru.

5.3. Wykonanie ustojów pod s upy o wietleniowe
Je eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nale y stosowa  proste do wykonania ustoje z u yciem rur
betonowych  60 cm d ugo ci 1,0 m, z betonu B 10 i piasku.
Konstrukcja ustoju powinna uwzgl dnia  rodzaj gruntu, typ wysi gnika i oprawy oraz powinna wytrzyma  parcie wia-
tru dla II i III strefy wiatrowej. Górna cz  konstrukcji ustoju powinna znajdowa  si  10 cm pod powierzchni  gruntu.

5.4. Monta  fundamentów prefabrykowanych
Monta  fundamentów nale y wykona  zgodnie z wytycznymi monta u dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi
w dokumentacji projektowej.
Fundament powinien by  ustawiany przy pomocy d wigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, spe niaj cego wymagania
PN-88/B-06250 [3] lub zag szczonego wiru spe niaj cego wymagania BN-66/6774-01 [23].
Przed jego zasypaniem nale y sprawdzi  rz dne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego cianek i poziom
górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest p yta mocuj ca.
Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy  1:1500, z dopuszczaln
tolerancj  rz dnej posadowienia  ± 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by  wykonane z dok adno ci  ± 10
cm.
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5.5. Monta  masztów
Przed przyst pieniem do monta u masztu nale y sprawdzi  stan powierzchni stykowych elementów czeniowych,
oczyszczaj c je z brudu, lodu itp. oraz stan pow oki antykorozyjnej, któr  w przypadku uszkodzenia podczas transportu,
nale y uzupe ni .
Maszt ustawia  nale y przy pomocy d wigu. Podczas podnoszenia masztu nale y zwróci  uwag , aby nie spowodowa
odkszta cenia elementów lub ich zniszczenia.
Przed zdj ciem z haka, ustawiany maszt powinien by  zabezpieczony przed upadkiem.
Nakr tki rub mocuj cych maszt powinny by  dokr cane dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed odkr ceniem.
Odchy ka osi masztu od pionu nie mo e by  wi ksza od 0,001 wysoko ci masztu.
Po wykonaniu robót monta owych nale y sprawdzi  stan powierzchni malowanych i w przypadku miejscowych ubyt-
ków, uzupe ni  pow ok  maluj c zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Nie nale y malowa
przy temperaturze otoczenia ni szej ni  5oC i wilgotno ci wzgl dnej powietrza przekraczaj cej 80%.

5.6. Monta  s upów
upy nale y ustawia  d wigiem w uprzednio przygotowane i cz ciowo wykonane ustoje. Spód s upa powinien opie-

ra  si  na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 [3] grubo ci min. 10 cm lub na p ycie chodnikowej o wy-
miarach 50 x 50 x 7 cm.

boko  posadowienia s upa oraz typ fundamentu nale y wykona  wed ug dokumentacji projektowej.
Odchy ka osi s upa od pionu, po jego ustawieniu, nie mo e by  wi ksza ni  0,001 wysoko ci s upa.

up nale y ustawia  tak, aby jego wn ka znajdowa a si  od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej
ni  nadje aj ce pojazdy oraz nie powinna by  po ona ni ej ni  20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.7. Monta  wysi gników
Wysi gniki nale y montowa  na s upach stoj cych przy pomocy d wigu i samochodu z balkonem.
Cz  pionow  wysi gnika nale y wsun  do oporu w rur  znajduj  si  w górnej cz ci s upa o wietleniowego i po
ustawieniu go w pionie nale y unieruchomi  go rubami, znajduj cymi si  w nagwintowanych otworach.
Zaleca si  ustawianie pionu wysi gnika przy obci eniu go opraw  lub ci arem równym ci arowi oprawy.
Po czenia wysi gnika ze s upem nale y chroni  kapturkiem os onowym. Szczeliny pomi dzy kapturkiem os onowym,
wysi gnikiem i rur  wierzcho kow  s upa, nale y wype ni  kitem miniowym.
Wysi gniki powinny by  ustawione pod k tem 90 stopni z dok adno ci  2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi
w przypadku, gdy jezdnia jest w uku.
Nale y d , aby cz ci uko ne wysi gników znajdowa y si  w jednej p aszczy nie równoleg ej do powierzchni

wietlanej jezdni.

5.8. Monta  opraw
Monta  opraw na wysi gnikach nale y wykonywa  przy pomocy samochodu z balkonem.
Ka  opraw  przed zamontowaniem nale y pod czy  do sieci i sprawdzi  jej dzia anie (sprawdzenie za wiecenia si
lampy).
Oprawy nale y montowa  po uprzednim wci gni ciu przewodów zasilaj cych do s upów i wysi gników.
Nale y stosowa  przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z ami miedzianymi o przekroju y nie mniejszym
ni  1 mm2.
Ilo  przewodów zale na jest od ilo ci opraw.
Od tabliczki bezpiecznikowej do ka dej oprawy nale y prowadzi  po dwa przewody. Oprawy nale y mocowa  na wy-
si gnikach i g owicach masztów w sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów
zasilaj cych i ustawieniu ich w po enie pracy.
Oprawy powinny by   mocowane w sposób trwa y, aby nie zmienia y swego po enia pod wp ywem warunków at-
mosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej.

5.9. Uk adanie kabli
Kable nale y uk ada  w trasach wytyczonych przez fachowe s by geodezyjne. Uk adanie kabli powinno by  zgodne
z norm  PN-76/E-05125 [13].
Kable powinny by  uk adane w sposób wykluczaj cy ich uszkodzenie przez zginanie, skr canie, rozci ganie itp.
Temperatura otoczenia przy uk adaniu kabli nie powinna by  mniejsza ni  0oC.
Kabel mo na zgina  jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promie  gi cia powinien by  mo liwie du y,
jednak nie mniejszy ni  10-krotna zewn trzna jego rednica.
Bezpo rednio w gruncie kable nale y uk ada  na g boko ci 0,7 m z dok adno ci  5 cm na warstwie piasku o grubo-
ci 10 cm z przykryciem równie  10 cm warstw  piasku, a nast pnie warstw  gruntu rodzimego o grubo ci co najmniej

15 cm.
Jako ochron  przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzd  ca ej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nale y uk ada
foli  koloru niebieskiego szeroko ci 20 cm.
Przy skrzy owaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nale y uk ada  w przepustach kablowych.
Przepusty powinny by  zabezpieczone przed przedostawaniem si  do ich wn trza wody i przed ich zamuleniem.
W miejscach skrzy owa  kabli z istniej cymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si  wykonywanie przepustów
kablowych metod  wiercenia poziomego, przewiduj c po jednym przepu cie rezerwowym na ka dym skrzy owaniu.
Kabel u ony w ziemi na ca ej swej d ugo ci powinien posiada  oznaczniki identyfikacyjne.
Na mostach i wiaduktach kable nale y uk ada  w sposób zapewniaj cy:
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nienaruszalno  konstrukcji i nieos abienie wytrzyma ci mechanicznej mostu lub wiaduktu,
atwo  uk adania, monta u, kontroli, napraw i ochron  kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie

prac zwi zanych z napraw  i konserwacj  konstrukcji.
Zaleca si  przy latarniach, szafie o wietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie  2-metrowych zapasów eks-
ploatacyjnych kabla.
Po wykonaniu linii kablowej nale y pomierzy  rezystancj  izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem o na-
pi ciu nie mniejszym ni  2,5 kV, przy czym rezystancja nie mo e by  mniejsza ni  20 Momów/m.
Zbli enia i odleg ci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.
Tablica 2. Odleg ci kabla sygnalizacyjnego od innych urz dze  podziemnych

Lp. Rodzaj urz dzenia podziemnego
Najmniejsza dopuszczalna odle-

 w cm

pionowa przy
skrzy owaniu

pozioma przy
zbli eniu

1 Kable elektroenergetyczne na napi cie znamionowe sieci do 1 kV 25 10
2 Kable elektroenergetyczne na napi cie znamionowe sieci wy sze ni  1 kV 50 10
3 Kable telekomunikacyjne 50 50
4 Ruroci gi wodoci gowe, ciekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi 50 *) 50
5 Ruroci gi z cieczami palnymi 50 *) 100
6 Ruroci gi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]
7 Cz ci podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora, odci ka) - 80
8 ciany budynków i inne budowle, np. tunele, kana y - 50

*) Nale y zastosowa  przepust kablowy.

5.10. Monta  szafy o wietleniowej
Monta  szafy o wietleniowej nale y wykona  wed ug instrukcji monta u dostarczonej przez producenta szafy i funda-
mentu.
Instrukcja powinna zawiera  wskazówki dotycz ce monta u i kolejno ci wykonywanych robót, a mianowicie:

wykopów pod fundament,
monta  fundamentu,
ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie,
wykonanie instalacji ochrony przeciwpora eniowej,
pod czenie do szafy kabli o wietleniowych i sterowniczych,
zasypanie wykopu i roboty wyko czeniowe.

5.11. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwpora eniowej
System dodatkowej ochrony przeciwpora eniowej dla instalacji o wietleniowej, do czasu ukazania si  nowych przepi-
sów, mo e by  stosowany jako zerowanie lub uziemienie ochronne.
Jest to uzale nione od istniej cego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilaj cej szaf  o wietleniow , oraz od
warunków technicznych przy czenia wydanych przez zak ad energetyczny.
5.11.1. Zerowanie
Zerowanie polega na po czeniu cz ci przewodz cych dost pnych z uziemionym przewodem ochronnym PE lub
ochronno-neutralnym PEN i powoduj cym w warunkach zak óceniowych od czenie zasilania.
Dodatkowo przy szafie o wietleniowej, na ko cu linii o wietleniowej i na ko cu ka dego odga zienia o d ugo ci wi k-
szej ni  200 m,  nale y wykona  uziomy, których rezystancja nie mo e przekracza  5 omów.
Zaleca si  wykonywanie uziomu pr towego z u yciem pr tów stalowych  20 mm, nie krótszych ni  2,5 m, po czo-
nych bednark  ocynkowan  25 x 4 mm.
Uziom z zaciskami zerowymi znajduj cymi si  w szafie o wietleniowej i latarniach, nale y czy  przewodami uzio-
mowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.
5.11.2. Uziemienie
Uziemienie polega na po czeniu cz ci przewodz cych dost pnych z uziomami w sposób powoduj cy samoczynne
od czenie zasilania, w warunkach zak óceniowych
Zaleca si  wykonywanie uziomu ta mowego, uk adaj c w jednym rowie z kablem o wietleniowym, bednark  ocynko-
wan  25 x 4 mm, która nast pnie powinna by  wprowadzona do wn k latar , masztów i szafy o wietleniowej i po -
czona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te mog  spe nia  równie  rol  zacisków probierczych.
Ewentualne czenie odcinków bednarki nale y wykonywa  przez spawanie.
Bednarka w ziemi nie powinna by  uk adana p ycej ni  0,6 m i powinna by  zasypana gruntem bez kamieni, wiru
i gruzu.
Od zacisków ochronnych do elementów przewodz cych dost pnych, nale y uk ada  przewody miedziane o przekroju
nie mniejszym ni  2,5 mm2.
Przewody te powinny by  chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie cian wykopu powinno by  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST.
Po zasypaniu fundamentów, ustojów lub kabli nale y sprawdzi  wska nik zag szczenia gruntu wg p. 5.2 oraz spraw-
dzi  sposób usuni cia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty i ustoje
Program bada  powinien obejmowa  sprawdzenie kszta tu i wymiarów, wygl du zewn trznego oraz wytrzyma ci.
Parametry te powinny by  zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-
80/B-03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nale y sprawdzi  dok adno  ustawienia w planie i rz dne posadowienia.

6.4. Latarnie i maszty o wietleniowe
Elementy latar  i masztów powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  i BN-79/9068-01 [30].
Latarnie i maszty o wietleniowe, po ich monta u, podlegaj  sprawdzeniu pod wzgl dem:

dok adno ci ustawienia pionowego s upów,
prawid owo ci ustawienia wysi gnika i opraw wzgl dem osi o wietlanej jezdni,
jako ci po cze  kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
jako ci po cze rubowych s upów, masztów, wysi gników i opraw,
stanu antykorozyjnej pow oki ochronnej wszystkich elementów.

6.5. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zako czeniu robót kablowych nale y przeprowadzi  nast puj ce pomiary:

boko ci zakopania kabla,
grubo ci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
odleg ci folii ochronnej od kabla,
rezystancji izolacji i ci ci  kabla.

Pomiary nale y wykonywa  co 10 m budowanej linii kablowej, za wyj tkiem pomiarów rezystancji i ci ci  ka-
bla, które nale y wykonywa  dla ka dego odcinka kabla.
Ponadto nale y sprawdzi  wska nik zag szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.6. Szafa o wietleniowa
Przed zamontowaniem nale y sprawdzi , czy szafa o wietleniowa lub jej cz ci odpowiadaj  tym wymaganiom doku-
mentacji projektowej, których spe nienie mo e by  stwierdzone bez u ycia narz dzi i bez demonta u podzespo ów.
Sprawdzeniem nale y obj  jako  wykonania i wyko czenia, a zw aszcza:

stan pokry  antykorozyjnych,
ci  przewodów ochronnych i ich pod czenie do wszystkich metalowych elementów mog cych znale  si
pod napi ciem,
jako  wykonania po cze  w obwodach g ównych i pomocniczych,
jako  konstrukcji.

Po zamontowaniu szafy na fundamencie nale y sprawdzi :
jako  po cze rubowych pomi dzy fundamentem a konstrukcj  szafy,
stan pow ok antykorozyjnych,
jako  po cze  kabli zasilaj cych odp ywowych i sterowniczych,
zgodno  schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by  zamieszczony na widocznym miej-
scu wewn trz szafy.

6.7. Instalacja przeciwpora eniowa
Podczas wykonywania uziomów ta mowych nale y wykona  pomiar g boko ci u enia bednarki oraz sprawdzi  stan
po cze  spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi  wska nik zag szczenia i rozplantowanie gruntu.
Pomiary g boko ci u enia bednarki nale y wykonywa  co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by  zakopana

ycej ni  60 cm.
Wska nik zag szczenia gruntu powinien by  zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.
Po wykonaniu uziomów ochronnych nale y wykona  pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mog  by  gorsze
od warto ci podanych w dokumentacji projektowej lub SST.
Po wykonaniu instalacji o wietleniowej nale y pomierzy  (przy zerowaniu) impedancje p tli zwarciowych dla stwier-
dzenia skuteczno ci zerowania.
Wszystkie wyniki pomiarów nale y zamie ci  w protokóle pomiarowym ochrony przeciwpora eniowej.

6.8. Pomiar nat enia o wietlenia
Pomiary nale y wykonywa  po up ywie co najmniej 0,5 godz. od w czenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny
by  wy wiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nale y wykonywa  przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od
pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mog cych zniekszta ci  przebieg pomiaru. Pomiarów nie nale y
przeprowadza  podczas nocy ksi ycowych oraz w z ych warunkach atmosferycznych (mg a, nie yca, unosz cy si
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kurz itp.). Do pomiarów nale y u ywa  przyrz dów pomiarowych o zakresach zapewniaj cych przy ka dym pomiarze
odchylenia nie mniejsze od 30% ca ej skali na danym zakresie.
Pomiary nat enia o wietlania nale y wykonywa  za pomoc  luksomierza wyposa onego w urz dzenie do korekcji

towej, a element wiat oczu y powinien posiada  urz dzenie umo liwiaj ce dok adne poziomowanie podczas pomia-
ru.
Pomiary nale y przeprowadza  dla punktów jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 [10].

6.9. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materia y nie spe niaj ce wymaga  ustalonych w odpowiednich punktach SST zostan  przez Inspektora
nadzoru odrzucone.
Wszystkie elementy robót, które wykazuj  odst pstwa od postanowie  SST zostan  rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, masztów i szaf o wietleniowych jest sztuka.

8. ODBIÓR ROBÓT

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

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :

wykopy pod fundamenty i kable,
wykonanie fundamentów i ustojów,

enie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
wykonanie uziomów ta mowych.

8.3. Dokumenty do odbioru ko cowego robót
Do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa , oprócz dokumentów wymienionych w punkcie 8.5
SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”:

geodezyjn  dokumentacj  powykonawcz ,
protokó y z dokonanych pomiarów skuteczno ci zerowania zastosowanej ochrony przeciwpora eniowej.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztów lub szaf o wietleniowych  obejmuje odpowiednio:

wyznaczenie robót w terenie,
dostarczenie materia ów,
wykopy pod fundamenty lub kable,
wykonanie fundamentów lub ustojów,
zasypanie fundamentów, ustojów i kabli, zag szczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru
gruntu,
monta  masztów, s upów, wysi gników, opraw, szafy o wietleniowej i instalacji przeciwpora eniowej,
uk adanie kabli z podsypk  i zasypk  piaskow  oraz z foli  ochronn ,
pod czenie zasilania,
sprawdzenie dzia ania o wietlenia z pomiarem nat enia o wietlenia,
sporz dzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
konserwacja urz dze  do chwili przekazania o wietlenia Zamawiaj cemu.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania bada  przy odbiorze
3. PN-88/B-06250 Beton zwyk y
4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre lenia
6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki
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7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
8. PN-88/B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10. PN-76/E-02032 wietlenie dróg publicznych
11. PN-55/E-05021 Urz dzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obci alno ci przewodów i kabli
12. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
13. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
14. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Wymagania dotycz ce zestawów badanych w

pe nym i niepe nym zakresie bada  typu
15. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o wietleniowe. Typowe wymagania i badania
16. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o wietleniowe zewn trzne
17. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i pow oce polwinitowej na napi cie

znamionowe nie przekraczaj ce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napi cie znamio-
nowe 0,6/1 kV

18. PN-91/M-34501 Gazoci gi i instalacje gazownicze. Skrzy owania gazoci gów z przeszkodami terenowy-
mi. Wymagania

19. PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporno  na nara anie mechaniczne. Wymagania i badania
20. BN-80/6112-28 Kit miniowy
21. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego
22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
23. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i pospó ka
24. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
25. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
26. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu
27. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
28. BN-83/8971-06 Rury bezci nieniowe. Kielichowe rury betonowe i elbetowe WIPRO
29. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania.
30. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych o wietleniowych i

energetycznych linii napowietrznych

10.2. Inne dokumenty
31. Przepisy budowy urz dze  elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.
32. Rozporz dzenie Ministra Budownictwa i Przemys u Materia ów Budowlanych w sprawie bezpiecze stwa i higieny

pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta owych i rozbiórkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)
33. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych - Cz  V. Instalacje elektryczne, 1973 r.
34. Rozporz dzenie Ministra Przemys u  z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-

wiada  urz dzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpora eniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)
35. Instrukcja zabezpiecze  przed korozj  konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.
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D – 08.01.01b  USTAWIENIE KRAW NIKÓW BETONOWYCH

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z ustawieniem kraw ników betonowych wraz z wykonaniem aw.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji wraz z przedmiarem robót i projektem wykonawczym dotycz  zasad pro-
wadzenia robót zwi zanych z wykonaniem i odbiorem ustawienia kraw ników betonowych typu ulicznego na awach
betonowych, w ramach przebudowy ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwa nej w m. Chró cice, gmina Dobrze  Wielki.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Kraw nik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajduj cych si  na tym
samym poziomie lub na ró nych poziomach stosowany: a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej
lub wizualnej, b) jako kana y odp ywowe, oddzielnie lub w po czeniu z innymi kraw nikami, c) jako oddzielenie
pomi dzy powierzchniami poddanymi ró nym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. Wymiar nominalny – wymiar kraw nika okre lony w celu jego wykonania, któremu powinien odpowiada  wy-
miar rzeczywisty w okre lonych granicach dopuszczalnych odchy ek.
1.4.3. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 1.4.

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

2. MATERIA Y

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

2.2. Materia y do wykonania robót
2.2.1. Zgodno  materia ów z dokumentacj  projektow
Materia y do wykonania robót powinny by  zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.
2.2.2. Stosowane materia y
Przy ustawianiu kraw ników na awach mo na stosowa  nast puj ce materia y:

– kraw niki betonowe,
– piasek na podsypk  i do zapraw,
– cement do podsypki i do zapraw,
– wod ,
– materia y do wykonania awy.

2.2.3. Kraw niki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec kraw ników
Kraw niki betonowe mog  mie  nast puj ce cechy charakterystyczne:
– kraw nik mo e by  produkowany:

a. z jednego rodzaju betonu,
b. z ró nych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie cieralnej (która na ca ej po-

wierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie  minimaln  grubo  4 mm),
– sko ne kraw dzie kraw nika powy ej 2 mm powinny by  okre lone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi

przez producenta,
– kraw nik mo e mie  profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzgl dnia si  przy okre laniu wymiarów

nominalnych kraw nika); zalecana d ugo  prostego odcinka kraw nika wraz ze z czem wynosi 1000 mm,
– powierzchnia kraw nika mo e by  obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce chemicznej,
– aszczyzny czo owe kraw ników mog  by  proste lub ukszta towane w sposób u atwiaj cy uk adanie lub ryglo-

wanie (przyk ady w za . 1),
– kraw niki ukowe mog  by  wykonane jako wypuk e lub wkl e (przyk ady w za . 2),
– rozró nia si  dwa typy kraw ników (przyk ady w za . 3):

a. uliczne, do oddzielenia powierzchni znajduj cych si  na ró nych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b. drogowe, do oddzielenia powierzchni znajduj cych si  na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).
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2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraw ników Wymagania techniczne stawiane kraw nikom betonowym okre la
PN-EN 1340 [5] w sposób przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec kraw nika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w warunkach kon-

taktu z sol  odladzaj  w warunkach mrozu
Lp. Cecha Wymagania
1 Kszta t i wymiary

1.1 Warto ci dopuszczalnych
odchy ek od wymiarów nomi-
nalnych, z dok adno ci  do
milimetra

ugo : ± 1%,  4 mm i  10 mm
Inne wymiary z wyj tkiem promienia:
- dla powierzchni: ± 3%,  3 mm,  5 mm,
- dla innych cz ci: ± 5%,  3 mm,   10 mm

1.2 Dopuszczalne odchy ki od
asko ci i prostoliniowo ci,

dla d ugo ci pomiarowej
300 mm
400 mm
500 mm
800 mm

± 1,5 mm
± 2,0 mm
± 2,5 mm
± 4,0 mm

2 ciwo ci fizyczne i me-
chaniczne

2.1 Odporno  na zamra anie/
rozmra anie z udzia em soli
odladzaj cych

Ubytek masy po badaniu: warto rednia  1,0 kg/m2, przy czym ka dy poje-
dynczy wynik < 1,5 kg/m2

2.2 Wytrzyma  na zginanie
(Klasa wytrzyma ci ustalona
w dokumentacji projektowej
lub przez Inspektora nadzoru)

Klasa
wytrz.
1
2
3

Charakterystyczna
wytrzyma , MPa

3,5
5,0
6,0

Ka dy pojedynczy
wynik, MPa

> 2,8
> 4,0
> 4,8

2.3 Trwa  ze wzgl du na wy-
trzyma

Kraw niki maj  zadawalaj   trwa  (wytrzyma ) je li spe nione s
wymagania pktu 2.2 oraz poddawane s  normalnej konserwacji

2.4 Odporno  na cieranie Odporno  przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporno ci ustalona w
dokumentacji projektowej lub
przez Inspektora nadzoru)

Klasa
od-
por-
no ci

szerokiej ciernej,
wg za . G normy
– badanie podsta-

wowe

Böhmego,
wg za . H normy – badanie alternatywne

1
3
4

Nie okre la si
 23 mm
 20 mm

Nie okre la si
 20000 mm3/5000 mm2

 18000 mm3/5000 mm2

2.5 Odporno  na po lizg/
po lizgni cie

a. je li górna powierzchnia kra nika nie by a szlifowana i/lub polerowana –
zadawalaj ca odporno ,

b. je li wyj tkowo wymaga si  podania warto ci odporno ci na po-
lizg/po lizgni cie – nale y zadeklarowa  minimaln  jej warto  pomierzo-

 wg za . I normy (wahad owym przyrz dem do badania tarcia),
c. trwa  odporno ci na po lizg/po lizgni cie w normalnych warunkach

ytkowania kraw nika jest zada-walaj ca przez ca y okres u ytkowania,
pod warunkiem w ciwego utrzymywania i gdy na znacznej cz ci nie zo-
sta o ods oni te kruszywo podlegaj ce intensywnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne
3.1 Wygl d a. powierzchnia kraw nika nie powinna mie  rys i odprysków,

b. nie dopuszcza si  rozwarstwie  w kraw nikach dwuwarstwowych
c. ewentualne wykwity nie s  uwa ane za istotne

3.2 Tekstura a. kraw niki z powierzchni  o specjalnej teksturze – producent powinien
okre li  rodzaj tekstury,

b. tekstura powinna by  porównana z próbkami dostarczonymi przez produ-
centa, zatwierdzonymi przez odbiorc ,

c. ró nice w jednolito ci tekstury, spowodowane nieuniknionymi zmianami
we w ciwo ci surowców i warunków twardnienia, nie s  uwa ane za
istotne

3.3 Zabarwienie a. barwiona mo e by  warstwa cieralna lub ca y element,
b. zabarwienie powinno by  porównane z próbkami dostarczonymi przez

producenta, zatwierdzonymi przez odbiorc ,
c. ró nice w jednolito ci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmiana-

mi w ciwo ci surowców lub warunków dojrzewania betonu, nie s  uwa-
ane za istotne
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W przypadku zastosowa  kraw ników betonowych na powierzchniach innych ni  przewidziano w tablicy 1 (np. przy
nawierzchniach wewn trznych, nie nara onych na kontakt z sol  odladzaj ), wymagania wobec kraw ników nale y
odpowiednio dostosowa  do ustale  PN-EN 1340 [5].
2.2.3.3. Sk adowanie kraw ników
Kraw niki betonowe mog  by  przechowywane na sk adowiskach otwartych, posegregowane wed ug typów, rodza-
jów, kszta tów, cech fizycznych i mechanicznych, wielko ci, wygl du itp. Kraw niki betonowe nale y uk ada  z za-
stosowaniem podk adek i przek adek drewnianych o wymiarach: grubo  2,5 cm, szeroko  5 cm, d ugo ci min. 5 cm
wi kszej od szeroko ci kraw nika.
2.2.4. Materia y na podsypk  i do zapraw

Je li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nale y stosowa  nast puj ce materia y:
a.  na podsypk  piaskow

– piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadaj cy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
– piasek amany (0,075÷2) mm, mieszank  drobn  granulowan  (0,075÷4) mm albo mia  (0÷4) mm, odpowia-

daj cy wymaganiom PN-B-11112 [9],
b.  na podsypk  cementowo-piaskow  i do zapraw

– mieszank  cementu i piasku: z piasku naturalnego spe niaj cego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113
[10], cementu 32,5 spe niaj cego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadaj cej wymaga-
niom PN-88/B-32250 [11].

Sk adowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo redniego wbudowania po dostarczeniu na budow , powinno
odbywa  si  na pod u równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by  zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.2.5. Materia y na awy
Do wykonania aw pod kraw nik nale y stosowa , dla:

a. awy betonowej – beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1 [4], a tymczasowo B15 i B10 wg PN-88/B-
06250 [6],

2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach awy betonowej i spoinach kraw ników
Masa zalewowa, do wype niania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiada  wymaganiom SST D - 05.03.04a [2].

3. SPRZ T

3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania robót
Roboty wykonuje si  r cznie przy zastosowaniu:

–  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
– wibratorów p ytowych, ubijaków r cznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz ce transportu
Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.

4.2. Transport kraw ników
Kraw niki betonowe mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportowymi.
Kraw niki betonowe uk ada  nale y na rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Kraw niki powinny by  zabezpieczone przed przemieszczeniem si  i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna
warstwa nie powinna wystawa  poza ciany rodka transportowego wi cej ni  1/3 wysoko ci tej warstwy.

4.3. Transport pozosta ych materia ów
Transport cementu powinien si  odbywa  w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mo na przewozi  dowolnym rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszcze-
niem i zmieszaniem z innymi materia ami. Podczas transportu kruszywa powinny by  zabezpieczone przed wysypa-
niem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Mas  zalewow  nale y pakowa  w b bny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywa  si  w warunkach zabez-
pieczaj cych przed uszkodzeniem b bnów i beczek.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien by  zgodny z dokumentacj  projektow  i SST. W przypadku braku wystarczaj cych
danych mo na korzysta  z ustale  podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w za cznikach.
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Podstawowe czynno ci przy wykonywaniu robót obejmuj :
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie awy,
3. ustawienie kraw ników,
4. wype nienie spoin,
5. roboty wyko czeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przyst pieniem do robót nale y, na podstawie dokumentacji projektowej,  SST lub wskaza  Inspektora nadzoru:

– ustali  lokalizacj  robót,
– ustali  dane niezb dne do szczegó owego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysoko ciowych,
– usun  przeszkody, np. s upki, pacho ki, elementy dróg, ogrodze  itd.
– ustali  materia y niezb dne do wykonania robót,
– okre li  kolejno , sposób i termin wykonania robót.

5.4. Wykonanie awy
5.4.1. Koryto pod aw
Wymiary wykopu, stanowi cego koryto pod aw , powinny odpowiada  wymiarom awy w planie z uwzgl dnieniem
w szeroko ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wska nik zag szczenia dna wykonanego koryta pod aw  powinien wynosi  co najmniej 0,97 wed ug normalnej meto-
dy Proctora.
5.4.4. awa betonowa

aw  betonow  zwyk  w gruntach spoistych wykonuje si  bez szalowania, przy gruntach sypkich nale y stosowa
szalowanie.

aw  betonow  z oporem wykonuje si  w szalowaniu. Beton roz cielony w szalowaniu lub bezpo rednio w korycie
powinien by  wyrównywany warstwami. Betonowanie aw nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami PN-63/B-
06251 [7], przy czym nale y stosowa  co 50 m szczeliny dylatacyjne wype nione bitumiczn  mas  zalewow .
Przyk ady aw betonowych zwyk ych i aw z oporem podaje za cznik 4.

5.5. Ustawienie kraw ników betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania kraw ników

wiat o (odleg  górnej powierzchni kraw nika od jezdni) powinno by  zgodne z ustaleniami dokumentacji projek-
towej, a w przypadku braku takich ustale  powinno wynosi  od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyj tkowych (np. ze
wzgl du na „wyrobienie” cieku)  mo e by  zmniejszone do 6 cm lub zwi kszone do 16 cm.
Zewn trzna ciana kraw nika od strony chodnika powinna by  po ustawieniu kraw nika obsypana piaskiem, wirem,

uczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
5.5.2. Ustawienie kraw ników na awie betonowej
Ustawianie kraw ników na awie betonowej wykonuje si   na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubo ci 3 do 5 cm po zag szczeniu.
5.5.4. Wype nianie spoin
Spoiny kraw ników nie powinny przekracza  szeroko ci 1 cm. Spoiny nale y wype ni wirem, piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskow , przygotowan  w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraw ników zapraw  cementowo-piaskow
stosuje si  wy cznie do kraw ników ustawionych na awie betonowej.
Spoiny kraw ników przed zalaniem zapraw  nale y oczy ci  i zmy  wod . Dla zabezpieczenia przed wp ywami tem-
peratury kraw niki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zapraw  nale y zalewa  co 50
m bitumiczn  mas  zalewow  nad szczelin  dylatacyjn awy.

5.6. Roboty wyko czeniowe
Roboty wyko czeniowe powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST. Do robót wyko czeniowych nale
prace zwi zane z dostosowaniem wykonanych robót do istniej cych warunków terenowych, takie jak:

odtworzenie elementów czasowo usuni tych,
roboty porz dkuj ce otoczenie terenu robót.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien:

– uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certy-
fikaty zgodno ci, deklaracje zgodno ci, ew. badania materia ów wykonane przez dostawców itp.),

– ew. wykona  w asne badania w ciwo ci materia ów przeznaczonych do wykonania robót, okre lone w pkcie 2
(tablicy 1),

– sprawdzi  cechy zewn trzne kraw ników.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia Inspektor owi nadzoru do akceptacji.
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Sprawdzenie wygl du zewn trznego kraw ników nale y przeprowadzi  na podstawie ogl dzin elementu przez pomiar
i ocen  uszkodze  wyst puj cych na powierzchniach i kraw dziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i usta-
leniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozosta ych materia ów stosowanych przy ustawianiu kraw ników betonowych powinny obejmowa  w ci-
wo ci, okre lone w normach podanych dla odpowiednich materia ów w pkcie 2.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod aw
Nale y sprawdza  wymiary koryta oraz zag szczenie pod a na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko ci wykopu wynosi  2 cm. Zag szczenie pod a powinno by  zgodne z pkt 5.4.1.
6.3.2. Sprawdzenie aw
Przy wykonywaniu aw badaniu podlegaj :

a. zgodno  profilu pod nego górnej powierzchni aw z dokumentacj  projektow .
Profil pod ny górnej powierzchni awy powinien by  zgodny z projektowan  niwelet . Dopuszczalne odchy-
lenia mog  wynosi  1 cm na ka de 100 m awy,

b. wymiary  aw.
Wymiary aw nale y sprawdzi  w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka de 100 m awy. Tolerancje
wymiarów wynosz :

 - dla wysoko ci  10% wysoko ci projektowanej,
 - dla szeroko ci  10% szeroko ci projektowanej,

c. równo  górnej powierzchni aw.
 Równo  górnej powierzchni awy sprawdza si  przez przy enie w dwóch punktach, na ka de 100 m awy, trzy-

metrowej aty. Prze wit pomi dzy górn  powierzchni awy i przy on at  nie mo e przekracza  1 cm,
d. zag szczenie aw z kruszyw.
 Zag szczenie aw bada si  w dwóch przekrojach na ka de 100 m. awy ze wiru lub piasku nie mog  wykazywa

ladu urz dzenia zag szczaj cego.
awy z t ucznia, badane prób  wyj cia poszczególnych ziarn t ucznia, nie powinny pozwala  na wyj cie ziarna

 z awy,
e. odchylenie linii aw od projektowanego kierunku.
 Dopuszczalne odchylenie linii aw od projektowanego kierunku nie mo e przekracza  2 cm na ka de 100 m wy-

konanej awy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw ników
Przy ustawianiu kraw ników nale y sprawdza :

a. dopuszczalne odchylenia linii kraw ników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm na ka de
100 m ustawionego kraw nika,

b. dopuszczalne odchylenie niwelety górnej p aszczyzny kraw nika od niwelety projektowanej, które wynosi  1
cm na ka de 100 m ustawionego kraw nika,

c. równo  górnej powierzchni kraw ników, sprawdzane przez przy enie w dwóch punktach na ka de 100 m
kraw nika, trzymetrowej aty, przy czym prze wit pomi dzy górn  powierzchni  kraw nika i przy on at
nie mo e przekracza  1 cm,

d. dok adno  wype nienia spoin bada si  co 10 metrów. Spoiny musz  by  wype nione ca kowicie na pe  g -
boko .

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m (metr) ustawionego kraw nika.

8. ODBIÓR ROBÓT

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

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :

wykonanie koryta pod aw ,
wykonanie awy,
wykonanie podsypki.



Przebudowa ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwa nej w m. Chró cice, gmina Dobrze  Wielki

EdKom Edward Król ul. Ptasia 6 45-139 Opole
NIP 754-100-39-24,     REGON 530961019  tel. fax 77 4538881,  kom. 501 325976

223

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

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D - 00.00.00  „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m kraw nika obejmuje:

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
– oznakowanie robót,
– przygotowanie pod a,
– dostarczenie materia ów i sprz tu,
– wykonanie koryta pod aw ,
– wykonanie awy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
– wykonanie podsypki,
– ustawienie kraw ników z wype nieniem spoin i zalaniem szczelin wed ug wymaga  dokumentacji projektowej,

SST i specyfikacji technicznej,
– przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w specyfikacji technicznej,
– odwiezienie sprz tu.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych
Cena wykonania robót okre lonych niniejsz  SST obejmuje:

roboty tymczasowe, które s  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s  przekazywane Zamawia-
cemu i s  usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

prace towarzysz ce, które s  niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczaso-
wych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Szczegó owe specyfikacje techniczne (SST)
1. D - 00.00.00 Wymagania ogólne
2. D - 05.03.04a Wype nianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

10.2. Normy
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementu po-

wszechnego u ytku
4. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz  1: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno
5. PN-EN 1340:2003 Kraw niki betonowe. Wymagania i metody bada
6. PN-88/B-06250 Beton zwyk y
7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i elbetowe
8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszan-

ka
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo amane do nawierzchni drogowych

10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
11. PN-88/B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.3. Inne dokumenty
13. Katalog szczegó ów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunal-

nego, Warszawa 1987
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D - 08.03.01 BETONOWE OBRZE A CHODNIKOWE

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z ustawieniem betonowego obrze a chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót na drogach

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z ustawieniem betonowego
obrze a chodnikowego w ramach przebudowy ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwa nej w m. Chró cice, gmina Dobrze
Wielki.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Obrze a chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj ce jednostronnie lub dwustronnie ci gi
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami  i definicjami
podanymi w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wymagania dotycz ce robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

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

2.2. Stosowane materia y
Materia ami stosowanymi s :

obrze a odpowiadaj ce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
wir lub piasek do wykonania aw,

cement wg PN-B-19701 [7],
piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrze a chodnikowe - klasyfikacja
W zale no ci od przekroju poprzecznego rozró nia si  dwa rodzaje obrze y:

obrze e niskie - On,
obrze e wysokie - Ow.

W zale no ci od dopuszczalnych wielko ci i liczby uszkodze  oraz odchy ek wymiarowych obrze a dzieli si  na:
gatunek 1  - G1,
gatunek 2 - G2.

Przyk ad oznaczenia betonowego obrze a chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: obrze e On
- I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrze a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrze y chodnikowych

Kszta t obrze y betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Kszta t betonowego obrze a chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrze y

Rodzaj
obrze a

Wymiary obrze y,   cm
1 b h r

On 75
100

6
6

20
20

3
3
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Ow
75
90
100

8
8
8

30
24
30

3
3
3

2.4.2. Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y
Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y

Rodzaj
wymiaru

Dopuszczalna odchy ka,   m

Gatunek 1 Gatunek 2
l  8  12

b,   h  3  3
2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y
Powierzchnie obrze y powinny by  bez rys, p kni  i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Kraw dzie ele-
mentów powinny by  równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw dzi elementów nie powinny przekracza  warto ci podanych
w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y

Rodzaj wad i uszkodze
Dopuszczalna wielko

wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2

Wkl  lub wypuk  powierzchni i kraw dzi w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia ograniczaj cych powierzchnie górne ( cieralne) niedopuszczalne
kraw dzi i naro y ograniczaj cych   pozosta e powierzchnie:

liczba, max 2 2

ugo , mm, max 20 40

boko , mm, max 6 10
2.4.4. Sk adowanie
Betonowe obrze a chodnikowe mog  by  przechowywane na sk adowiskach otwartych, posegregowane wed ug rodza-
jów i gatunków.
Betonowe obrze a chodnikowe nale y uk ada  z zastosowaniem podk adek i przek adek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubo  2,5 cm, szeroko  5 cm, d ugo  minimum 5 cm wi ksza ni  szeroko  obrze a.
2.4.5. Beton i jego sk adniki
Do produkcji obrze y nale y stosowa  beton wed ug PN-B-06250 [2], klasy B 25     i B 30.

2.5. Materia y na aw  i do zaprawy
wir do wykonania awy powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113

[6].
Materia y do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada  wymaganiom podanym w SST D - 08.01.01 „Kra-

niki betonowe” pkt 2.

3. SPRZ T

3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do ustawiania obrze y
Roboty wykonuje si  r cznie przy zastosowaniu drobnego sprz tu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz ce transportu
Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport obrze y betonowych
Betonowe obrze a chodnikowe mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu po osi gni ciu przez beton
wytrzyma ci minimum 0,7 wytrzyma ci projektowanej.
Obrze a powinny by  zabezpieczone przed przemieszczeniem si  i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozosta ych materia ów
Transport pozosta ych materia ów podano w SST D - 08.01.01 „Kraw niki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypk  ( aw ) nale y wykonywa  zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada  wymiarom awy w planie z uwzgl dnieniem w szeroko ci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.3. Pod e lub podsypka ( awa)
Pod e pod ustawienie obrze a mo e stanowi  rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka ( awa) ze wiru lub piasku, o
grubo ci warstwy od 3 do 5 cm po zag szczeniu. Podsypk  ( aw ) wykonuje si  przez zasypanie koryta wirem lub
piaskiem i zag szczenie z polewaniem wod .

5.4. Ustawienie betonowych obrze y chodnikowych
Betonowe obrze a chodnikowe nale y ustawia  na wykonanym pod u w miejscu i ze wiat em (odleg ci  górnej
powierzchni obrze a od ci gu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewn trzna ciana obrze a powinna by  obsypana piaskiem, wirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, sta-
rannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza  szeroko ci 1 cm. Nale y wype ni  je piaskiem lub zapraw  cementowo-piaskow  w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale y oczy ci  i zmy  wod . Spoiny musz  by  wype nione ca kowicie na pe

boko .

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrze y chodnikowych i przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygl du zewn trznego nale y przeprowadzi  na podstawie ogl dzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodze  wyst puj cych na powierzchniach i kraw dziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary

ugo ci i g boko ci uszkodze  nale y wykona  za pomoc  przymiaru stalowego lub suwmiarki z dok adno ci  do 1
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie kszta tu i wymiarów elementów nale y przeprowadzi  z dok adno ci  do 1 mm przy u yciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub ta my, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie k tów prostych w naro ach
elementów wykonuje si  przez przy enie k townika do badanego naro a i zmierzenia odchy ek z dok adno ci  do 1
mm.
Badania pozosta ych materia ów powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci okre lone w normach podanych dla od-
powiednich materia ów wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót nale y sprawdza  wykonanie:

a. koryta pod podsypk  ( aw ) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b. pod a z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki ( awy) ze wiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami

pkt 5.3,
c. ustawienia betonowego obrze a chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchy-

leniach:
linii obrze a w planie, które mo e wynosi  2 cm na ka de 100 m d ugo ci obrze a,
niwelety górnej p aszczyzny obrze a , które mo e wynosi 1 cm na ka de 100 m d ugo ci obrze a,
wype nienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywa  ca kowite wype nienie badanej
spoiny na pe  g boko .

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m (metr) ustawionego betonowego obrze a chodnikowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Zasady odbioru robót
Zasady odbioru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :

wykonane koryto,
wykonana podsypka.
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9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrze a chodnikowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materia ów,
wykonanie koryta,
roz cielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrze a,
wype nienie spoin,
obsypanie zewn trznej ciany obrze a,
wykonanie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwyk y
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk

tramwajowych. Kraw niki i obrze a.
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D - 08.04.01 WJAZDY  I  WYJAZDY  Z  BRAM

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z wykonaniem wjazdów i wyjazdów z bram.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót na drogach

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem wjazdów i
wyjazdów z bram, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach przebudowy ul. Sienkiewicza i odcinka ul.
Kwa nej w m. Chró cice, gmina Dobrze  Wielki.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Wjazdy i wyjazdy z bram - miejsca dost pu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdów wje aj cych lub wy-
je aj cych z bram.
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wymagania dotycz ce robót podano SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

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

2.2. Rodzaje materia ów
Materia ami stosowanymi do wykonania nawierzchni wjazdów i wyjazdów z bram s :

kostka brukowa betonowa,
piasek, wir, mieszanka,

ucze  kamienny,
beton,
cement,
woda,
kruszywo do betonu.

2.3. Wymagania dla materia ów
2.3.1. Kostka brukowa betonowa
Kostka brukowa betonowa powinna odpowiada  wymaganiom podanym w ST D - 05.03.23 „Nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej”.
Do wykonywania nawierzchni wjazdów i wyjazdów powinna by  stosowana kostka o wysoko ci 80 mm.
2.3.2. Piasek, wir, mieszanka
Piasek na podsypk  powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-11113 [8].
Piasek na podsypk  cementowo-piaskow  powinien odpowiada  wymaganiom   PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-06711 [3].

wir stosowany do wykonania aw pod kraw nik powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-11111 [6]. Inny materia
mo na stosowa  pod warunkiem akceptacji Inspektora nadzoru.
2.3.3. ucze  kamienny, kliniec

ucze  i kliniec stosowany do wykonania aw pod kraw nik powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-11112 [7].
2.3.4. Beton
Beton u yty na aw  betonow  pod kraw nik powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-06250 [2]. Je li dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, powinien to by  beton klasy B 15 lub B 10.
2.3.5. Cement
Cement u yty do wytwarzania betonu i zaprawy powinien by  cementem portlandzkim klasy nie ni szej ni  32,5 we-

ug wymaga  PN-B-19701 [9].
2.3.6. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowiada  wymaganiom PN-B-06712 [4].
2.3.7. Woda
Woda powinna by  odmiany „1” i odpowiada  wymaganiom PN-B-32250 [10].

2.4. Sk adowanie materia ów
Warunki sk adowania materia ów przewidzianych do wykonania nawierzchni wjazdów i wyjazdów podano w poszcze-
gólnych ST, wymienionych w pkt 5.
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3. SPRZ T

3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania wjazdów i wyjazdów
Do wykonania wjazdów i wyjazdów stosowany jest sprz t wymieniony w ST dla poszczególnych rodzajów nawierzch-
ni wed ug pkt 5.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz ce transportu
Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia ów
Wymagania dotycz ce transportu  materia ów u ytych do budowy nawierzchni wjazdów i wyjazdów zawarte s  w SST
wymienionych w pkt 5.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta
Wykonanie koryta pod nawierzchni  wjazdów i wyjazdów powinno by  zgodne z wymaganiami okre lonymi w SST D
- 04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a”.
Wykop pod aw  obramowania wjazdu i wyjazdu powinien by  wykonany zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.3. Wykonanie warstwy ods czaj cej
Je eli w dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie warstwy ods czaj cej lub odcinaj cej to wykonanie tej
warstwy powinno by  zgodne z wymaganiami okre lonymi w SST D - 04.02.01 „Warstwy ods czaj ce i odcinaj ce”.

5.4. Wykonanie obramowania
Obramowanie nawierzchni wjazdów i wyjazdów wykonuje si  najcz ciej przy zastosowaniu kraw ników betonowych
lub kamiennych. Je eli w dokumentacji projektowej nie przewidziano inaczej, to obramowanie nawierzchni wjazdów i
wyjazdów nale y wykona  zgodnie z SST D - 08.01.01 „Kraw niki betonowe” lub ST D - 08.01.02 „Kraw niki ka-
mienne”.

5.5. Wykonanie podbudowy
W zale no ci od rodzaju podbudowy przyj tej w dokumentacji projektowej, wykonanie podbudowy powinno by
zgodne z odpowiedni  SST:

podbudowa z kruszywa amanego, wg SST D - 04.04.02,

5.6. Wykonanie nawierzchni
Nawierzchni  wjazdów i wyjazdów nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami zawartymi w odpowiednich ogólnych
specyfikacjach technicznych.
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, wg SST D - 05.03.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów przeznaczonych do wykonania
wjazdów lub wyjazdów i przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi  do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót
W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien sprawdza  prawid owo  wykonania:

koryta i pod a,
warstwy ods czaj cej,
obramowania nawierzchni,
podbudowy,
nawierzchni.

Zakres i cz stotliwo  bada , wymagania oraz dopuszczalne tolerancje zawarte s  w odpowiednich SST wymienionych
w pkt 5.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu lub wyjazdu z bram.

8. ODBIÓR ROBÓT

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

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :

wykonane koryto,
wykonana warstwa ods czaj ca,
wykonane obramowanie,
wykonana podbudowa.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 wjazdu lub wyjazdu obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
przygotowanie koryta i pod a,
wykonanie warstwy ods czaj cej,
wykonanie obramowania nawierzchni,
wykonanie podbudowy,
wykonanie nawierzchni cznie z piel gnacj ,
przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwyk y
3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-11100 Materia y kamienne. Kostka drogowa
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka
7. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo amane do nawierzchni drogowych
8. PN-B-11113 Kruszywa  mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci

10. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
11. BN-77/6741-02 Klinkier drogowy
12. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk

tramwajowych. Wspólne wymagania
13. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk

tramwajowych. P yty drogowe.
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08.05.02  CIEKI  Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z wykonaniem cieków z brukowej kostki betonowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) wraz z przedmiarem i projektem wykonawczym stanowi dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem cieków ulicz-
nych przykraw nikowych w ramach przebudowy ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwa nej w m. Chró cice, gmina Do-
brze  Wielki.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. ciek przykraw nikowy - element konstrukcji jezdni s cy do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni
jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji deszczowej).
1.4.3. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wymagania dotycz ce robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

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

2.2. Beton na aw
Beton u yty na aw  pod kraw nik i ciek powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-06250 [2]. Je li dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, powinien to by  beton klasy B-15 lub B-10.

2.3. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowiada  wymaganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo nale y przechowywa  w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszy-
wami innych asortymentów, gatunków i marek.

2.4. Cement
Cement stosowany do betonu powinien by  cementem portlandzkim, odpowiadaj cym wymaganiom PN-B-19701 [5].
Cement stosowany do zaprawy cementowej i na podsypk  cementowo-piaskow  powinien by  klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinno by  zgodne z BN-88/6731-08 [7].

2.5. Piasek
Piasek na podsypk  cementowo-piaskow  powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-06711 [3].

2.6. Woda
Woda powinna by  „odmiany 1” i odpowiada  wymaganiom PN-B-32250 [6].

2.7. kostka brukowa betonowa
Do wykonania cieku nale y stosowa  betonow  kostk  brukow  o wymiarach 200 x 100 x 80 mm, klasy I, gatunku 1.
Dopuszczalne odchy ki wymiarowe:

na d ugo ci  5 mm,
na szeroko ci  3 mm,
na grubo ci  2 mm.

Wymagane w asno ci fizyczne:
wytrzyma  na ciskanie, nie mniej ni  63,74  MPa,
cieralno  na tarczy Boehmego, nie wi cej ni  0,4 cm,

odporno  na uderzenie mierzona ilo ci  energii, przy której nast puje p kni cie, co najmniej J-29,42,
nasi kliwo  badana metod  gotowania, nie wi cej ni  6%,
odporno  na dzia anie mrozu po 25 cyklach zamra ania - brak uszkodze .

2.8. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wype niania szczelin dylatacyjnych na gor co, powinna odpowiada  wymaganiom BN-74/6771-04
[11] lub aprobacie technicznej.
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3. SPRZ T

3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania cieku
Roboty mo na wykonywa  r cznie przy pomocy drobnego sprz tu, z zastosowaniem:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratorów p ytowych, ubijaków r cznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz ce transportu
Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia ów
Transport klinkieru powinien odbywa  si  wg SST D - 05.03.23a „Nawierzchnia  z  betonowej  kostki brukowej”  dla
dróg  i  ulic  oraz  placów  i  chodników a transport cementu wg BN-88/6731-08 [7].

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przyst pieniem do wykonania cieku nale y wytyczy  lini  kraw nika i o cieku zgodnie z dokumentacj  pro-
jektow . Dla cieku umieszczonego mi dzy jezdniami o cieku stanowi o  wykopu pod  aw .

5.3. Wykop pod aw
Wykop pod wspóln aw  dla cieku i kraw nika nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  projektow  i PN-B-06050
[1]. Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najcz ciej stosowan aw  pod ciek i kraw nik jest awa
z oporem. Dla cieku umieszczonego mi dzy jezdniami oraz cieku terenowego stosowana jest awa zwyk a.
Wymiary wykopu powinny odpowiada  wymiarom awy w planie z uwzgl dnieniem w szeroko ci dna wykopu kon-
strukcji szalunku dla awy z oporem. Wska nik zag szczenia dna wykopu pod aw  powinien wynosi  co najmniej
0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. awa betonowa
Klasa betonu stosowanego do wykonania awy powinna by  zgodna z dokumentacj  projektow .
Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, mo na stosowa awy z betonu klasy B-15 i klasy B-10.
Wykonanie awy betonowej powinno by  zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [12] oraz warunkami podanymi  w
SST D - 08.01.01 „Kraw niki betonowe”.

5.5. Wykonanie cieku
Wymagania dotycz ce uk adania brukowej kostki betonowej podano w SST D - 05.03.23a „Nawierzchnia  z  betonowej
kostki brukowej  dla  dróg  i  ulic  oraz  placów  i  chodników”.
Rodzaj i wymiary cieku powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow . Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi
inaczej, to najcz ciej wykonywanymi ciekami zgodnie z KPED [13] s :

cieki uliczne przykraw nikowe z 2 lub 3 rz dów kostki brukowej betonowej
Do wykonania cieku nale y stosowa  kostk  brukow  betonow , zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 2.7 niniej-
szej SST.
Na zag szczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowej nale y u  kostk  brukow  betonow  w ilo ci rz dów
zgodnej z dokumentacj  projektow , zachowuj c projektowan  niwelet cieku.
Spoiny o szeroko ci 5 mm nale y zala  zapraw  cementowo-piaskow  o wytrzyma ci co najmniej 25 MPa. Przed
wype nieniem spoin zapraw , nawierzchnia cieku powinna by  zwil ona wod  z dodatkiem 1% cementu. G boko
wype nienia spoin nie powinna by  mniejsza ni  4 cm.
Wykonany ciek w okresie 7 dni nale y piel gnowa  przez pokrycie warstw  piasku i zwil anie wod . Po zako czeniu
piel gnacji piasek nale y usun .

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów przeznaczonych do wykonania
cieku klinkierowego i przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi do akceptacji.

Badania klinkieru powinny by  wykonywane w zakresie i z cz stotliwo ci  wg SST D - 05.03.23a „Nawierzchnia
z  betonowej  kostki brukowej  dla  dróg  i  ulic  oraz  placów  i  chodników”.
Badania pozosta ych materia ów stosowanych do wykonania cieku powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci, które
zosta y okre lone w normach podanych dla odpowiednich materia ów w pkt 2.
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6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Zakres bada
W czasie robót zwi zanych z wykonaniem cieku klinkierowego nale y sprawdza :

wykop pod aw ,
gotow aw ,
wykonanie cieku.

6.3.2. Wykop pod aw
Nale y sprawdza , czy wymiary wykopu s  zgodne z dokumentacj  projektow  oraz zag szczenie pod a na dnie
wykopu.
Tolerancja dla szeroko ci wykopu wynosi  2 cm. Zag szczenie pod a powinno by  zgodne z pkt 5.3.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania awy
Przy wykonywaniu awy, badaniu podlegaj :

a. linia awy w planie, która mo e si  ró ni  od projektowanego kierunku o  2 cm na ka de 100 m awy,
b. niweleta górnej powierzchni awy, która mo e si  ró ni  od niwelety projektowanej o  1 cm na ka de 100 m

awy,
c. wymiary i równo awy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka de 100 m awy, przy

czym dopuszczalne tolerancje wynosz  dla:
wysoko ci (grubo ci) awy  10% wysoko ci projektowanej,
szeroko ci górnej powierzchni awy  10% szeroko ci projektowanej,
równo ci górnej powierzchni awy 1 cm prze witu pomi dzy powierzchni awy a przy on  czterometrow
at .

6.3.4. Sprawdzenie wykonania cieku
Przy wykonaniu cieku, badaniu podlegaj :

a. niweleta cieku, która mo e ró ni  si  od niwelety projektowanej o  1 cm na ka de     100 m wykonanego
cieku,

b. równo  pod na cieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka de 100 m d ugo ci, która
mo e wykazywa  prze wit nie wi kszy ni  0,8 cm pomi dzy powierzchni cieku a at  czterometrow ,

c. wype nienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na ka dych 10 metrach wykonanego cieku, przy
czym wymagane jest ca kowite wype nienie badanej spoiny,

d. grubo  podsypki, sprawdzana co 100 m, która mo e si  ró ni  od grubo ci projektowanej o  1 cm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m (metr) wykonanego cieku.

8. ODBIÓR ROBÓT

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

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :

wykop pod aw ,
wykonana awa,
wykonana podsypka.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m cieku:

prace pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie materia ów,
wykonanie wykopu pod aw ,
ew. wykonanie szalunku,
wykonanie awy,
piel gnacja betonu i ew. rozbiórka szalunku,
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
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ustawienie kraw ników,
wype nienie spoin,

enie wraz z wype nieniem spoin i piel gnacj cieku,
przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwyk y
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci
6. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8. BN-77/6741-02 Klinkier drogowy
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk

tramwajowych. Kraw niki i obrze a chodnikowe
11. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
12. BN-64/8845-02 Kraw niki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

10.2. Inne dokumenty
13. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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D - 09.01.01 ZIELE  DROGOWA

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z za eniem i piel gnacj  zieleni drogowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót na drogach

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji wraz z przedmiarem robót i projektem wykonawczym dotycz  zasad pro-
wadzenia robót zwi zanych z zak adaniem i piel gnacj  trawników na terenie p askim w ramach przebudowy ul. Sien-
kiewicza i odcinka ul. Kwa nej w m. Chró cice, gmina Dobrze  Wielki.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadaj ca w ciwo ci zapewniaj ce ro linom prawid owy rozwój.
1.4.2. Materia  ro linny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D -  00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wymagania dotycz ce robót podano w SST D -  00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Wymagania dotycz ce materia ów
Wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w  SST D -  00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zale no ci od miejsca pozyskania, powinna posiada  nast puj ce charakterystyki:

ziemia rodzima - powinna by  zdj ta przed rozpocz ciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczaj cych 2 m wysoko ci,
ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie mo e by  zagruzowana, przero ni ta ko-
rzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Nasiona traw
Nasiona traw najcz ciej wyst puj  w postaci gotowych mieszanek z nasion ró nych gatunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mie  oznaczony procentowy sk ad gatunkowy, klas , numer normy wg której zosta a
wyprodukowana, zdolno  kie kowania.

2.4. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by  w opakowaniu, z podanym sk adem chemicznym (zawarto  azotu, fosforu, potasu -
N.P.). Nawozy nale y zabezpieczy  przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZ T

3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D -  00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przyst puj cy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj -
cego sprz tu:

glebogryzarek, p ugów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
wa u kolczatki oraz wa u g adkiego do zak adania trawników,
kosiarki mechanicznej do piel gnacji trawników,
sprz tu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki g sienicowej, koparki),

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz ce transportu
Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D -  00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.5. wykonanie robót

5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D -  00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotycz ce wykonania trawników
Wymagania dotycz ce wykonania robót zwi zanych z trawnikami s  nast puj ce:
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teren pod trawniki musi by  oczyszczony z gruzu i zanieczyszcze ,
przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi  urodzajn  teren powinien by  obni ony w stosunku do gazonów lub
kraw ników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi  urodzajn  (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
przy zak adaniu trawników na gruncie rodzimym kraw nik powinien znajdowa  si  2 do 3 cm nad terenem,
teren powinien by  wyrównany i splantowany,
ziemia urodzajna powinna by  roz cielona równ  warstw  i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyrównana,
przed siewem nasion trawy ziemi  nale y wa owa  wa em g adkim, a potem wa em - kolczatk  lub zagrabi ,
siew powinien by  dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpó niej do po owy wrze nia,
na terenie p askim nasiona traw wysiewane s  w ilo ci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba e ST przewiduje inaczej,
na skarpach nasiona traw wysiewane s  w ilo ci 4 kg na 100 m2, chyba e ST przewiduje inaczej,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemi  grabiami lub wa em kolczatk ,
po wysiewie nasion ziemia powinna by  wa owana lekkim wa em w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia
dobrych warunków dla podsi kania wody. Je eli przykrycie nasion nast pi o przez wa owanie kolczatk , mo na
ju  nie stosowa  wa u g adkiego,
mieszanka nasion trawnikowych mo e by  gotowa lub wykonana wg sk adu podanego w ST.

5.2.2. Piel gnacja trawników
Najwa niejszym zabiegiem w piel gnacji trawników jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by  przeprowadzone, gdy trawa osi gnie wysoko  oko o  10 cm,
nast pne koszenia powinny si  odbywa  w takich odst pach czasu, aby wysoko  trawy przed kolejnym kosze-
niem nie przekracza a wysoko ci 10 do 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno by  wykonane z 1-miesi cznym wyprzedzeniem spodzie-
wanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski mo na przyj  pierwsz  po ow  pa dziernika),
koszenia trawników w ca ym okresie piel gnacji powinny si  odbywa  cz sto i w regularnych odst pach czasu,
przy czym cz sto  koszenia i wysoko  ci cia, nale y uzale nia  od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwa e w pierwszym okresie nale y usuwa  r cznie; rodki chwastobójcze o selektywnym dzia aniu na-
le y stosowa  z du  ostro no ci  i dopiero po okresie  6 miesi cy od za enia trawnika.

Trawniki wymagaj  nawo enia mineralnego - oko o 3 kg NPK na 1 ar w ci gu roku. Mieszanki nawozów nale y przy-
gotowywa  tak, aby trawom zapewni  sk adniki wymagane w poszczególnych porach roku:

wiosn , trawnik wymaga mieszanki z przewag  azotu,
od po owy lata nale y ograniczy  azot, zwi kszaj c dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawo enie nie powinno zawiera  azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST D -  00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszcze ,
okre lenia ilo ci zanieczyszcze  (w m3),
pomiaru odleg ci wywozu zanieczyszcze  na zwa ,
wymiany gleby ja owej na ziemi  urodzajn  z kontrol  grubo ci warstwy roz cielonej ziemi,
ilo ci rozrzuconego kompostu,
prawid owego uwa owania terenu,
zgodno ci sk adu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

sto ci zasiewu nasion,
prawid owej cz stotliwo ci koszenia trawników i ich odchwaszczania,
okresów podlewania, zw aszcza podczas suszy,
dosiewania p aszczyzn trawników o zbyt ma ej g sto ci wykie kowanych zdziebe  trawy.

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
prawid owej g sto ci trawy (trawniki bez tzw. „ ysin”),
obecno ci gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D -  00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest:

m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników
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8. ODBIÓR ROBÓT

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

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D -  00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, roz cielenie ziemi urodzajnej, rozrzuce-
nie kompostu,
zak adanie trawników,
piel gnacj  trawników: podlewanie, koszenie, nawo enie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67022 Materia  szkó karski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materia  szkó karski. Ozdobne drzewa i krzewy li ciaste
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, k cza i korzenie bulwiaste ro lin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
6. BN-76/9125-01 Ro liny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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D - 10.01.01 MURY   OPOROWE

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z wykonywaniem murów oporowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót na drogach

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z budow  murów oporowych
przeznaczonych do podtrzymania skarp nasypów lub wykopów poprzez przej cie bocznego parcia gruntu i przekazania
na pod e.
Niniejsza S|ST dotyczy najcz ciej stosowanych w drogownictwie murów kamiennych na zaprawie cementowej, beto-
nowych i elbetowych w ramach przebudowy ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwa nej w m. Chró cice, gmina Dobrze
Wielki..

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Mur oporowy - budowla utrzymuj ca w stanie stateczno ci uskok naziomu gruntów rodzimych lub nasypowych
albo innych materia ów rozdrobnionych.
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wymagania dotycz ce robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

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

2.2. Rodzaje materia ów
Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu murów oporowych, obj tymi niniejsz  SST, s :

zaprawa cementowa,
elementy deskowania konstrukcji betonowych i elbetowych,
beton i jego sk adniki,
stal zbrojeniowa,
materia y do szczelin dylatacyjnych,
materia y izolacyjne,
materia y do wykonania odwodnienia za murem oporowym.

2.3. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i elbetowych
Deskowanie powinno odpowiada  wymaganiom okre lonym w PN-B-06251 [13].
Deskowanie nale y wykona  z materia ów odpowiadaj cych nast puj cym normom:

drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [35],
tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [13] i PN-D-96000 [36],
tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [37],
gwo dzie wg BN-87/5028-12 [46],
ruby, wkr ty do drewna i podk adki do rub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42], PN-M-82505 [43] i PN-

M-82010 [40],
yty pil niowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55].

Dopuszcza si  wykonanie deskowa  z innych materia ów, pod warunkiem akceptacji Inspektora nadzoru.

2.4. Beton i jego sk adniki
Do murów oporowych betonowych i elbetowych nale y stosowa  beton zwyk y wg PN-B-06250 [12]. W przypadkach
technicznie uzasadnionych, zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, mo na stosowa  beton hydrotech-
niczny wg BN-62/6738-07 [49].
Do betonu powinien by  stosowany cement powszechnego u ytku, wg PN-B-19701 [28].
Kruszywo do betonu (piasek, wir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo amane) powinno
odpowiada  wymaganiom PN-B-06250 [12] i PN-B-06712 [17].
Woda powinna by  „odmiany 1” i odpowiada  wymaganiom PN-B-32250 [34].
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny by  stosowane je li przewiduje to dokumentacja projektowa i ST.
Dodatki i domieszki powinny odpowiada  PN-B-06250 [12] .
Projektowanie sk adu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada  wymaganiom PN-B-06250 [12].
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Klasa betonu, je li dokumentacja projektowa nie okre la inaczej, powinna by  dla murów oporowych z:
a. betonu zwyk ego: B 20,
b. elbetu: B 20, B 25, B 30.

2.8. Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa do murów oporowych powinna odpowiada  wymaganiom podanym w PN-H-93215 [39]. W ciwo ci
stali powinny odpowiada  wymaganiom PN-H-84020 [38].

2.9. Materia y do szczelin dylatacyjnych
Szczeliny dylatacyjne powinny by  wype nione materia em uszczelniaj cym zgodnym z dokumentacj  projektow  i ST,
posiadaj cym aprobat  techniczn  wydan  przez uprawnion  jednostk .

2.10. Materia y izolacyjne
Do izolacji murów oporowych mo na stosowa  nast puj ce materia y:

a. lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620 [29],
b. roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni cian przed u eniem w ciwej pow oki izolacyjnej wg PN-B-

24622 [30],
c. lepik asfaltowy z wype niaczami stosowany na gor co wg PN-B-24625 [31],
d. asfaltow  emulsj  kationow  do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02 [54],
e. emulsj  asfaltow  wg BN-82/6753-01 [53],
f. kit asfaltowy uszczelniaj cy wg PN-B-30175 [33],
g. pap  asfaltow  na tekturze budowlanej wg PN-B-27617 [32],
h. pap  asfaltow  na w ókninie przyszywanej wg BN-87/6751-04 [52],
i. inne materia y izolacyjne posiadaj ce aprobat  techniczn  wydan  przez uprawnion  jednostk .

Zastosowane materia y izolacyjne musz  by  zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

2.11. Materia y do wykonania odwodnienia za murem oporowym
Warstwy filtracyjne za murem oporowym mog  by  wykonywane z materia ów takich jak wir, mieszanka, piasek
gruby i redni, odpowiadaj cych wymaganiom PN-B-06716 [23] i PN-B-11111 [24].
Rurki drenarskie powinny odpowiada  wymaganiom nast puj cych norm:

a. ceramiczne rurki drenarskie wg PN-B-12040 [26],
b. rury drenarskie z tworzywa sztucznego wg BN-78/6354-12 [47].

3. SPRZ T

3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania murów oporowych
Wykonawca przyst puj cy do wykonania muru oporowego powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast pu-

cego sprz tu:
koparek,
betoniarek,
zag szczarek p ytowych wibracyjnych,
ubijaków r cznych i mechanicznych,
adowarek.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz ce transportu
Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia ów
4.2.1. Transport kruszywa
Kruszywo mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.2. Transport cementu
Cement nale y przewozi  zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [48].
4.2.3. Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniow  mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych j  przed korozj  i
uszkodzeniami.
4.2.4. Transport elementów prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed
uszkodzeniami.
4.2.5. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywa  si  zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [12] i SST.
4.2.6. Transport drewna i elementów deskowania
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Drewno i elementy deskowania mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je
przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczaj cych je przed korozj .
4.2.7. Transport wyrobów ceramicznych
Rurki ceramiczne drenarskie nale y przewozi  zgodnie z wymaganiami BN-78/6741-07 [50].

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonywania robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania murów oporowych
Mury oporowe nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  projektow  i SST.
Je li w dokumentacji projektowej podano zbyt ma o ustale  dotycz cych wykonania muru oporowego lub pewnych
jego elementów, to w SST powinny by  zawarte nast puj ce warunki:

1. Mur oporowy nale y wykona  zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 [57] w zakresie wymaga  i bada  przy od-
biorze oraz PN-B-03010 [5] w zakresie oblicze  statycznych  i projektowania.

2. Wykonawca zobowi zany jest przedstawi  do akceptacji In ynierowi szczegó owe rozwi zania projektowe
z wymaganiami odbioru robót dla brakuj cych w dokumentacji projektowej elementów muru oporowego.

5.3. Wykopy fundamentowe
Je li w dokumentacji projektowej nie okre lono inaczej, wykopy pod mur oporowy mog  by  wykonane r cznie lub
mechanicznie. Dopuszcza si  wykonanie wykopu r cznie do g boko ci nie wi kszej ni  2 m.
Wykonanie wykopu poni ej wód gruntowych bez odwodnienia wg bnego jest dopuszczalne tylko do g boko ci 1 m
poni ej poziomu piezometrycznego wód gruntowych. W gruntach osuwaj cych si  nale y wykonywa  wykop ze skarp
zapewniaj  stateczno  lub stosowa  inne metody zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Roboty ziemne powinny odpowiada  wymaganiom PN-B-06050 [11].
Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta  o strukturze nienaruszonej.
Dopuszczalne odchy ki wymiarów wykopu wynosz :

w planie + 10 cm i - 5 cm,
rz dne dna wykopu  5 cm.

Nadmiar gruntu z wykopu nale y odwie  na miejsce odk adu lub rozplantowa  w pobli u miejsca budowy.

5.4.  Wykonanie   deskowania  dla  muru  oporowego  betonowego  i elbetowego
Deskowanie powinno by  wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [13].
Deskowanie powinno zapewni  sztywno  i niezmienno  uk adu oraz bezpiecze stwo konstrukcji. Deskowanie po-
winno by  skonstruowane w sposób umo liwiaj cy atwy jego monta  i demonta . Przed wype nieniem mas  betono-

, deskowanie powinno by  sprawdzone, aby wykluczy  wyciek zaprawy i mo liwo  zniekszta ce  lub odchyle  w
wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wype nieniem ich mas  betonow  powinny
by  obficie zlewane wod .

5.5. Wykonanie muru oporowego z betonu lub elbetu
Mury oporowe z betonu lub elbetu powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  i SST oraz odpowia-
da  wymaganiom:

a. PN-B-06250 [12] w zakresie wytrzyma ci, nasi kliwo ci i odporno ci na dzia anie mrozu,
b. PN-B-06251 [13] i PN-B-06250 [12] w zakresie sk adu betonu, mieszania, zag szczania, dojrzewania, piel -

gnacji i transportu.
W murach oporowych elbetowych grubo  otulenia zbrojenia powinna by  nie mniejsza ni  5 cm (zalecana 7 cm), a
grubo  otulenia pr tów podstawy ciany powinna wynosi  nie mniej ni  7 cm.
Sposób wykonania przerwy roboczej powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-03010 [5].
Przerwa robocza powinna przebiega  poziomo na ca ej d ugo ci elementu.
W przypadku wykonywania muru oporowego z prefabrykowanych elementów betonowych lub elbetowych p aszczy-
zny styków elementów powinny by  wype nione zapraw  cementow  zgodn  z PN-B-14501 [27].

5.6. Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne nale y wykonywa  zgodnie z PN-B-03010 [5].
Szczelina dylatacyjna powinna przecina  mur oporowy od korony do spodu fundamentu.
Je li dokumentacja projektowa nie okre la inaczej, to szeroko  szczeliny dylatacyjnej powinna wynosi  od 10 do 20
mm, a odleg  mi dzy szczelinami nie powinna przekracza  warto ci:

1. mury oporowe z kamienia na zaprawie cementowej 30 m
2. mury oporowe z betonu:

a. nas onecznione   5 m
b. nienas onecznione 10 m

3. mury elbetowe:
a. nas onecznione 15 m
b.  nienas onecznione 20 m

Wype nienie szczelin dylatacyjnych powinno by  wykonane materia ami podanymi w punkcie 2.9.
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 5.7. Izolacja murów oporowych
Izolacj  nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  projektow  i ST. Izolacj  wykonuje si  na powierzchni muru od stro-
ny gruntu lub materia u zasypowego.
Je li w dokumentacji projektowej lub ST nie okre lono sposobu wykonania izolacji, to mo na j  wykona  poprzez dwu
lub trzykrotne na enie na powierzchni ciany materia ów izolacyjnych okre lonych w pkt 2.10.
Ka da warstwa izolacji powinna tworzy  jednolit , ci  pow ok  przylegaj  do powierzchni ciany lub do uprzed-
nio u onej warstwy izolacji. Wyst powanie z uszcze , sp ka , p cherzy itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych
materia ów rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna by  chroniona od uszkodze  mechanicznych.
Materia y i sposób wykonania izolacji musz  by  zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.8. Zasypywanie wykopu
Zasypywanie wykopu nale y wykonywa  warstwami o grubo ci dostosowanej do przyj tej metody zag szczania grun-
tu, która to grubo  nie powinna przekracza :

przy zag szczaniu r cznym i wa owaniu - 20 cm,
przy zag szczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,
przy stosowaniu ci kich wibratorów lub ubijarek p ytowych - 60 cm.

Zag szczanie gruntu przy zasypywaniu urz dze  lub warstw odwadniaj cych powinno odbywa  si  r cznie do wysoko-
ci oko o 30 cm powy ej urz dzenia lub warstwy odwadniaj cej.

5.9. Roboty odwodnieniowe
Odwodnienie powierzchniowe powinno zabezpiecza  przed powstawaniem obszarów bezodp ywowych.
Spadek powierzchni terenu powy ej ciany oporowej powinien wynosi  co najmniej 1 %, a w pasie o szeroko ci 1,5 m
przylegaj cym do ciany, co najmniej 3 %.
Odwodnienie za murem oporowym powinno by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , a w przypadku braku
wystarczaj cych ustale , przy u yciu innych rozwi za  zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Warstw  filtracyjn  pionow  zaleca si  stosowa  w przypadku zasypów z gruntów piaszczystych. Warstw  uko  -
w celu eliminacji nadmiernego ci nienia sp ywowego wody w porach, w s abo zag szczonym zasypie, natomiast jedno-
cze nie warstw  poziom  i pionow  (lub uko ) nale y stosowa  w celu przyspieszenia konsolidacji zasypu z gruntu
spoistego, zgodnie z ustaleniami PN-B-03010 [5].
Zamiast warstwy filtracyjnej mo na wykonywa :

ca y zasyp z gruntu niespoistego spe niaj cego warunki jak dla warstwy filtracyjnej,
warstw   z  kamienia  porowatego  (np. pumeksu)  o  grubo ci od 50 do 150 mm.

5.10. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporowego
Dopuszcza si  nast puj ce odchylenia wymiarów w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej:

a. rz dnych wierzchu ciany  20 mm,
b. rz dnych spodu  50 mm,
c. w przekroju poprzecznym  20 mm,
d. odchylenie kraw dzi od linii prostej nie wi cej ni  10 mm/m i nie wi cej ni  20 mm na ca ej d ugo ci,
e. zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od p aszczyzny lub za onego szablonu) nie wi cej

ni  10 mm/m i nie wi cej ni  20 mm na ca ej powierzchni muru.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopów fundamentowych
Kontrol  robót ziemnych w wykopach fundamentowych nale y przeprowadza  z uwzgl dnieniem wymaga  podanych
w punkcie 5.3.

6.3. Kontrola robót betonowych i elbetowych
W czasie wykonywania robót nale y przeprowadza  systematyczn  kontrol  sk adników mieszanki betonowej i wyko-
nanego betonu wg PN-B-06250 [12], zgodnie z tablic  2.
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu rednic, ilo ci i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z dokumentacj
projektow  oraz z wymaganiami PN-B-06251 [13].
Tablica 2. Zestawienie wymaganych bada  betonu w czasie budowy wed ug  PN-B-06250 [12]

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub cz sto  badania

1 Badania sk adników betonu
1.1. Badanie cementu
       - czasu wi zania
       - zmiany obj to ci
       - obecno ci grudek

PN-EN 196-3 [44]
PN-EN 196-3 [44]
PN-EN 196-6 [45]

bezpo rednio przed u yciem ka dej dostarczonej partii

1.2. Badanie kruszywa
       - sk adu ziarnowego
       - kszta tu ziarn

PN-B-06714-15[20]
PN-B-06714-16[21]

ka dej
dostarczonej
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- zawarto ci py ów
         mineralnych
       - zawarto ci zanieczysz-
cze
          obcych
       - wilgotno ci

PN-B-06714-13[19]

PN-B-06714-12[18]

PN-B-06714-18[22]

partii

bezpo rednio przed u yciem

1.3. Badanie wody PN-B-32250 [34]
przy rozpocz ciu robót oraz w przypadku stwierdzenia
zanieczyszcze

2 Badania mieszanki betonowej
-urabialno ci
-konsystencji

-zawarto ci powietrza w
 mieszance betonowej

PN-B-06250 [12]

-przy rozpocz ciu    robót
-przy proj.recepty i 2 razy
  na zmian  robocz
-przy ustalaniu recepty oraz
  2 razy na zmian  robocz

3 Badania betonu
3.1. Badanie wytrzyma ci
      na     ciskanie na próbkach PN-B-06250 [12]

przy ustalaniu recepty oraz po wykonaniu ka dej partii
betonu

3.2. Badania nieniszcz ce
       betonu w konstrukcji

PN-B-06261 [14]
PN-B-06262 [15]

w przypadkach technicznie
uzasadnionych

3.3. Badanie nasi kliwo ci PN-B-06250 [12]

przy ustalaniu recepty,  3 razy w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej ni  raz na 5000 m3 betonu

3.4. Badanie odporno ci na
      dzia anie mrozu PN-B-06250 [12]

przy ustalaniu recepty,                 2 razy w czasie   wy-
konywania konstrukcji ale  nie rzadziej
ni  raz na 5000 m3 betonu

3.5. Badanie przepuszczalno ci
        wody PN-B-06250 [12]

przy   ustalaniu recepty, 3 razy
w  czasie   wykonywania  konstrukcji, ale  nie   rzadziej
ni  raz  na  5000 m3 betonu

6.5. Kontrola szczelin dylatacyjnych
Szczeliny dylatacyjne nale y sprawdza  przez ogl dziny oraz pomiar i porównanie z tolerancjami podanymi w punkcie
5.7, dotycz cymi szeroko ci szczeliny (od 10 do  20 mm) i maksymalnych rozstawów szczelin dylatacyjnych.

6.6. Kontrola izolacji muru oporowego
Izolacja przeciw wilgotno ciowa powinna by  sprawdzona przez ogl dziny i by  zgodna z wymaganiami punktu 5.8.

6.7. Kontrola prawid owo ci zasypywania wykopu muru oporowego
Sprawdzenie prawid owo ci zasypania przestrzeni za murem oporowym nale y przeprowadza  systematycznie w czasie
wykonywania robót w zgodno ci z wymaganiami punktu 5.8.

6.8. Kontrola prawid owo ci wykonania robót odwodnieniowych
Roboty odwodnieniowe za murem oporowym oraz odwodnienie powierzchniowe nale y sprawdza  zgodnie z punktem
5.10.

6.9. Ocena wyników bada
Wszystkie materia y musz  spe nia  wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robót, które wykazuj  odst pstwa od postanowie  SST powinny zosta  rozebrane i ponownie wy-
konane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) wykonanego muru oporowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

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

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m3 muru oporowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materia ów,
wykonanie robót ziemnych,
wykonanie muru oporowego

a. w przypadku muru z betonu lub elbetu
wykonanie deskowania,
wyprodukowanie mieszanki betonowej,
wykonanie zbrojenia,
wbudowanie i zag szczenie mieszanki betonowej,
wykonanie szczelin dylatacyjnych,
piel gnacj  betonu

dla wszystkich rodzajów murów:
wykonanie izolacji przeciwwilgotno ciowej,
zasypanie wykopu,
roboty odwodnieniowe,
roboty wyko czeniowe i uporz dkowanie terenu,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w  specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Normy
1. PN-B-01080 Kamie  dla budownictwa i drogownictwa. Podzia   i zastosowanie wed ug w asno ci fizyczno-

mechanicznych
2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy i okre lenia
3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
4. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z

betonu
5. PN-B-03010 ciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
6. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, elbetowe i sp one. Obliczenia statyczne i projektowanie

7. PN-B-04101 Materia y kamienne. Oznaczenie nasi kliwo ci wod
8. PN-B-04102 Materia y kamienne. Oznaczenie mrozoodporno ci metod  bezpo redni
9. PN-B-04110 Materia y kamienne. Oznaczenie wytrzyma ci na ciskanie

10. PN-B-04111 Materia y kamienne. Oznaczenie cieralno ci na tarczy Boehmego
11. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
12. PN-B-06250 Beton zwyk y
13. PN-B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne
14. PN-B-06261 Nieniszcz ce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultrad wi kowa badania wytrzyma ci

betonu na ciskanie
15. PN-B-06262 Nieniszcz ce badania konstrukcji z betonu na ciskanie za pomoc  m otka Schmidta typu N
16. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
17. PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
18. PN-B-06714-

12
Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze  obcych

19. PN-B-06714-
13

Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie zawarto ci py ów mineralnych

20. PN-B-06714-
15

Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie sk adu ziarnowego

21. PN-B-06714-
16

Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie kszta tu ziarn

22. PN-B-06714-
18

Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie nasi kliwo ci

23. PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i wiry filtracyjne. Wymagania techniczne
24. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka
25. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
26. PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie
27. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e
28. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci
29. PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
30. PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania
31. PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wype niaczami stosowany na gor co
32. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
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33. PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniaj cy
34. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
35. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
36. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
37. PN-D-96002 Tarcica li ciasta ogólnego przeznaczenia
38. PN-H-84020 Stal w glowa konstrukcyjna zwyk ej jako ci ogólnego przeznaczenia. Gatunki
39. PN-H-93215 Walcówka i pr ty stalowe do zbrojenia betonu
40. PN-M-82010 Podk adki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
41. PN-M-82121 ruby ze bem kwadratowym
42. PN-M-82503 Wkr ty do drewna ze bem sto kowym
43. PN-M-82505 Wkr ty do drewna ze bem kulistym
44. PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasów wi zania i sta ci obj to ci
45. PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia
46. BN-87/5028-12 Gwo dzie budowlane. Gwo dzie z trzpieniem g adkim, okr ym i kwadratowym
47. BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
48. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
49. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne
50. BN-78/6741-07 Wyroby przemys u ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport
51. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu
52. BN-82/6751-04 Materia y izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na w ókninie przyszywanej
53. BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych
54. BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe
55. BN-69/7122-11 yty pil niowe z drewna
56. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
57. BN-76/8847-01 ciany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wymagania i badania.


