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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST
WYMAGANIA OGÓLNE

1.

WSTĘP

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inżynieryjnych, które zostaną wykonane w
ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w kierunku posesji nr 34, 34a, 35, 36, 66, 67a, dz. nr
12, 18 w miejscowości Lasówka, km 0+000 – 0+563, [Intensywne opady deszczu i silny wiatr
sierpień 2017 r.]”.
1.2.
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót budowlanych przy realizacji przedmiotu
w punkcie 1.1
1.4.
Określenia podstawowe
1.4.1. Obiekty kubaturowe – budynki, wiaty itp.
1.4.2. Budynek - obiekt budowlany , który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury.
1.4.4. Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty np. kapliczki , krzyże, figury , posągi ,
piaskownice , huśtawki itp.
1.4.5. Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu , a także odbudowa ,
rozbudowa , nadbudowa obiektu budowlanego.
1.4.6. Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie , montażu , remoncie
, rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.7.Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
1.4.8. Teren budowy – przestrzeń , w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.9. Dokumentacja budowy – ostemplowany projekt budowlany, dziennik budowy, protokoły
odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu i operaty geodezyjne
1.4.10. Dziennik budowy – oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez
Wykonawcę na placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym (Dziennik Budowy)..
1.4.11. Książka obmiarów - oznacza dziennik, w którym wszystkie obmiary robót są zapisane,
łącznie z objaśnieniami innymi związanymi danymi.
1.4.12. Nawierzchnia - warstwa lub zespól warstw służących do przejmowania i rozkładania

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa ścieralna -górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i
czynników atmosferycznych.
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwa ścieralną a podbudową ,
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu
istniejącej nawierzchni
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji
nawierzchni . Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca , obok , funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed działaniem wody , mrozu i przenikania cząstek podłoża . Może zawierać
warstwę mrozoochronną , odsączającą lub odcinającą.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa , której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami działania mrozu .
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do
nawierzchni.
1.4.13.
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.14. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości
przemarzania.
1.4.15. Projektant – osoba lub firma będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.16. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład: droga, kolej, rurociąg itp.
1.4.17. Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków
mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.18. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu
1.4.19. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody
1.4.20. Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym zapobiegająca
nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku
1.4.21. Cegły i pustaki budowlane – elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych
1.4.22. Inżynier – na potrzeby niniejszej Specyfikacji Technicznej oznacza Inspektora Nadzoru
Robót.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do
przygotowania i przedstawienia metod przyjętych do wykonania głównych elementów robót.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , lokalizację i wspólrzędne
punktów głównych trasy oraz reperów , dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych.
1.5.2. Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów. magazynów, składowisk ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.
1.5.3.Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych.. mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich" Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel
Wykonawcy”.
1.5.4.Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów
na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, mogą być użyte pod warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej.
1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi oraz uzyska od odpowiednich
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia
instalacji.
1.5.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz
co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o
każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.
1.5.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub
metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.5.8. Zgodność z wymaganiami zezwoleń
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich instytucji.
2.

MATERIAŁY

2.1
Źródła uzyskania materiałów
Na tydzień przed planowanym użyciem materiałów przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i próbki do
zatwierdzenia przez Inżyniera.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inżynierowi, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu robót.
2.2.
Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót.
2.3.
Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. Inżynier jest
uprawniony do pobierania próbek w celu sprawdzenia właściwości materiałów które są używane.
Wyniki tych testów powinny stanowić podstawę odbioru jakościowego robót. W przypadku, gdy
Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów
w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.
2.4.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy
na użycie tych materiałów do innych robót. niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych
materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za ich wykonanie.
2.5.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót
i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę.
2.6.
Wariantowe stosowanie materiałów
W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o
swoim zamiarze co najmniej tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera.
Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być później zmieniane bez zgody Inżyniera.

3.

SPRZĘT WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu- który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym
umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Tam gdzie przedmiar robót i ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być
później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z
Kontraktem.
Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych. Po uprzednim
poinstruowaniu przez Inżyniera, środki transportu nie odpowiadające tym warunkom będą usunięte
z placu budowy.
Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy
w czystości.
5.

WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową.
wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie robót.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, w ST a także w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
ponosi Wykonawca.
6.

KONTROLA JAKOŚCI

6.1
System Zapewnienia Jakości
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych
materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu.
6.2.
Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością
zapewniającą, że roboty będą wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych, W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową,
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem testów ponosi Wykonawca.
6.3.
Pobieranie próbek
Próbki mogą być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek.
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w testach.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę wymienione lub naprawione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający,
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
6.4.
Badania, pomiary, próbny rozruch
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.
6.5.
Raporty z badań
Wykonawca powinien przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak niż przed odbiorem danych robót związanych z ustaleniem jakości ich wykonania.
Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inżyniera.
6.6.
Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST.
6.7.
Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiały lub
urządzenia i sprzęt, które posiadają:
A. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,
B. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi ST.
C. dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów.
W przypadku materiałów które wymagają, zgodnie z Specyfikacją, powyższych dokumentów,
każda partia dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty które bezapelacyjnie
potwierdzają ich pochodzenie.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych
wymagań będą odrzucone.
6.8.
Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania. podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą
czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem
Wykonawcy i Inżyniera.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.
- uwagi i polecenia Inżyniera,
- daty zarządzenia przez Inżyniera wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inżyniera.
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał.
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inżynierowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Projektant nie jest stroną dla Wykonawcy i z tego też powodu nie jest uprawniony do instruowania
Wykonawcy w żadnym aspekcie związanym z wykonywaniem Robót
(2) Księga obmiarów
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w przedmiarze robót i wpisuje do rejestru obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w
formie uzgodnionej z Inżynierem i Inwestorem.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie
Inżyniera.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i instrukcje Inżyniera,
f) korespondencję na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1
Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu realizacji płatności
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inżyniera.
7.2.
Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo

wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej. Objętości będą
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.
7.3.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4.
Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom
ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg
norm zatwierdzonych przez Inżyniera.
7.5.
Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich zakryciem.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą Uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie
uzgodniony z Inżynierem.
8.
ODBIÓR ROBÓT
Roboty będą przejęte przez Zamawiającego kiedy:
- roboty zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem,
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
3. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych w przypadku ich
pojawienia się - zgodne z ST i PB,
4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PB
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru tymczasowego komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru tymczasowego robót. Wszystkie prace korekcyjne wymagane przez komisję
powinny być wymienione zgodnie z wymaganiami zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1
Ogólne przepisy
Podstawą płatności będzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawcę opisana w
Kosztorysie ofertowym.
Podstawą płatności dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, będzie cena lub kwota
podana przez Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawierać wszystkie wymagania zakończenia Robót zgodnie
ze standardami i normami jakości opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawierać koszty
badań.
Cena wykonania robót obejmuje:
Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym związane,
Koszt użytych materiałów razem z kosztami kupna, przechowywania i możliwie najkrótszej drogi
dostawy na miejsce budowy
Koszt sprzętu razem z kosztami dodatkowymi,
Koszty pośrednie, kalkulacja zysku i strat
Podatki obliczone zgodnie z obowiązującym prawem
Podatek VAT nie powinien być zawarty w cenie
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).
– Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 191).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1125).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460).
10.2. Rozporządzenia
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1968

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych

Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1966

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym

Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2342

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23
grudnia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych

Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2332

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23
grudnia 2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym

Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2256

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23
grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o wynikach zleconych
badań
próbek,
przeprowadzonych
kontrolach
wyrobów
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na
rynku krajowym i wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach
oraz sposobu i terminu przekazywania tych informacji

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 46

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upoważnionych do ich wydawania

Dz.U. 2010 nr 34 poz. 183

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego

2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat
technicznych
oraz
jednostek
organizacyjnych
upoważnionych do ich wydawania
Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1182 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września
2009 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1782 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia
2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada
2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania
Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych.

Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia.
Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września
2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego
Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia.
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek BadawczoRozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót
przygotowawczych, które zostaną wykonane w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w
kierunku posesji nr 34, 34a, 35, 36, 66, 67a, dz. nr 12, 18 w miejscowości Lasówka, km 0+000 –
0+563, [Intensywne opady deszczu i silny wiatr sierpień 2017 r.]”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu przygotowanie placu budowy.
W zakres tych robót wchodzą:
SST 1 – Roboty przygotowawcze
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują.
3. SPRZĘT
Do robót przygotowawczych może być użyty dowolny sprzęt.
4. TRANSPORT
Transport ogólnodostępnymi środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, wykonać
zasilanie w energię elektryczną placu budowy oraz wykonać podłączenie do studni. Dostarczyć na
plac budowy przenośną toaletę.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Wizualna kontrola.
7. OBMIAR ROBÓT

Nie występuje.
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zagospodarowanie placu budowy jest zawarte w narzutach Kp
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE
Ogrodzenie placu budowy powinno uniemożliwić osobą postronnym dostanie się na teren budowy.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 2

ROBOTY ZIEMNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót
ziemnych, które zostaną wykonane w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w kierunku
posesji nr 34, 34a, 35, 36, 66, 67a, dz. nr 12, 18 w miejscowości Lasówka, km 0+000 – 0+563,
[Intensywne opady deszczu i silny wiatr sierpień 2017 r.]”.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 1
1.3 Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu wykopów
w gruntach II-VI kategorii i obejmują: załadunek i wywóz z korytowania, mechaniczne wykopy
rowów przydrożnych z wywozem, ręczne wykopy rowów na odkład, mechaniczne wykopy pod
przepusty z wywozem, ręczne zasypki przekopów piaskiem stabilizowanym cementem.
1.4. Określenia podstawowe
Głębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w
kierunku pionowym.
Wykop płytki - wykop którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop średni - wykop którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop głęboki - wykop o głębokości przekraczającej 3 m. Określenia podane w niniejszej SST są
zgodne z obowiązującymi normami i Specyfikacją Techniczną "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
"Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY.
Nie występują.
3. SPRZĘT.
3.1. Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów prowadzone będą mechanicznie i przy
użyciu sprzętu mechanicznego do robót ziemnych zaakceptowanych przez Inżyniera .
4. TRANSPORT.
Transport gruntu z wykopów i dokopu odbywać się będzie samowyładowczymi środkami
transportu (samochody, ciągniki z przyczepami). Użyte środki transportu muszą być sprawne
technicznie.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne"
Warunki ogólne.
Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych , po wyrażeniu zgody
przez Inżyniera. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z
„Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym".
Wykonanie wykopów.
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić
odpływ wód z wykopu. Wody opadowe należy odprowadzić poza teren robót.
Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów.
Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinny być większe od
1 cm. Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż o
10%. Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. Szerokość i głębokość
rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5 cm. Spadek dna rowów powinien
być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,05%. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w
wykopie powinien wynosić ls=l,00 określony wg BN- 77/8931-12.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne".
Sprawdzenie wykonanie wykopów.
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i
wykończenia odpowiada on wymaganiom wg punktu 5.3.oraz czy dokładność wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach.
7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiaru jest m3 wykonanego wykopu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru
w terenie. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST "Wymagania ogólne"
8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania Ogólne"
8.1. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z PN-68/8-B-06050.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne" Płatność za m3
wykonanego wykopu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o
wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych Zgodnie z Dokumentacją Projektową .
Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i pomocnicze,
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
- mechaniczne wykonanie wykopów,
- załadunek i odtransportowanie gruntu przeznaczonego do wywozu i na odkład,
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 3
KORYTOWANIE, PROFILOWANIE I
ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, które zostaną wykonane w
ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w kierunku posesji nr 34, 34a, 35, 36, 66, 67a, dz. nr
12, 18 w miejscowości Lasówka, km 0+000 – 0+563, [Intensywne opady deszczu i silny wiatr
sierpień 2017 r.]”.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu koryta
gruntowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża i obejmują wyprofilowanie i
zagęszczenie koryta gruntowego.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
Specyfikacją Techniczną ST " Wymagania ogólne "
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i
zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy podbudowy.
2. MATERIAŁY.
Nie występują.
3. SPRZĘT.
3.1. Roboty ziemne związane z wykonaniem korytowania prowadzone będą mechanicznie i przy
użyciu sprzętu mechanicznego do robót ziemnych zaakceptowanych przez Inżyniera.
Przy wykonywaniu robót. Wykonawca powinien dysponować następującym sprawnym technicznie
sprzętem:
- spycharka gąsienicowa
- równiarka
- walec samojezdny wibracyjny
- ładowarka jednonaczyniowa kołowa
- samochód samowyładowczy
4. TRANSPORT.
Transport gruntu odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportu (samochody,
ciągniki z przyczepami). Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST " Wymagania ogólne"
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Wykonanie koryta.
Koryto należy wykonać zgodnie z dokumentacja techniczną. Do wykonania koryta należy stosować
równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie. Odspojony
grunt należy odwieźć na składowisko wskazane przez Inżyniera. Profilowanie i zagęszczenie
podłoża w korycie należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.2. i 5.2.3.
5.2.2. Profilowanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po
oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca
się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane
rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie Jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w
podłożu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający
wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia,
określonych w tablicy p.5.2.5. Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają
dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania
oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca
stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowanego przez Inżyniera. Do profilowania
podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
5.2.3. Zagęszczenia podłoża.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie.
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę
w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik
zagęszczenia należy określić zgodnie BN-77/8931-12. Minimalną wartość wskaźnika zagęszczenia
podano w tablicy p. 5.2.5. Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od
wilgotności optymalnej o więcej niż ±20% jej wartości.
5.2.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża.
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie.
Strefa korpusu
Górna warstwa o grubości 20 cm
Na głębokości od 20 do 50cm od
powierzchni robót ziemnych lub
terenu

Minimalr
Ruch ciężki i bardzo cięż1,00
1,00

la wartość Ig
Ruch mniejszy od ciężkiego
1,00
0,97

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is). Ruch ciężki występuje na drodze
krajowej, natomiast na drodze wojewódzkiej ruch jest mniejszy od ciężkiego. Jeżeli po wykonaniu
robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo
nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do
czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zleci

wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy,
to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne .
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
Zakres i częstotliwość badań kontrolnych.
Częstotliwość badań

Lp.

Wyszczególnienie badań

Minimalna liczba badań na Maksymalna powierzchnia (m2)
przypadająca na jedno badanie
dziennej działce roboczej

1.

Szerokość, głębokość i położenie
koryta

Z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań przy odbiorze,
określonych w p. 6.2.
j.w.

2.
3.

Ukształtowanie pionowe osi koryta
Zagęszczenia, wilgotność gruntu - 2
badanie wskaźnika zagęszczenia

600

W przypadku, gdy przeprowadzenie badań zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe
ze względu na gruboziarniste uziamienie materiału tworzącego podłoże, kontrolę zagęszczenia
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł
odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu
odkształceń nie powinien przekraczać 2,2.
6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoża.
6.2.1. Zagęszczenie podłoża
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg punktu 5.2.3. i 6.1.
6.2.2. Cechy geometryczne.
6.2.2.1. Równość.
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m w kierunku
podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 10 razy na 1 km.
Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm.
6.2.2.2. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy co najmniej 10 razy na
1 km i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych: na początku i końcu
każdej krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu każdego łuku kołowego. Spadki
poprzeczne podłoża powinny być zgodne z projektem z tolerancją ±0,5%.
6.2.2.3. Głębokość koryta i rzędne dna.
Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzić co 10 m w osi jezdni i na jej krawędziach na odcinkach
nowobudowanych. Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny
przekraczać +1 cm i -2 cm. Na poszerzeniach należy sprawdzać na krawędziach poszerzenia.
6.2.2.4. Ukształtowanie osi koryta.
Ukształtowanie osi koryta należy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych dodatkowych
punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100 m. Oś w planie nie może być przesunięta w
stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm.
6.2.2.5. Szerokość koryta.
Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokość koryta nie może różnić

się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i
6.2.2.6. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych.
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych
w punkcie 6.2.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm,
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża koryta gruntowego
zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru
podano w ST "Wymagania ogólne "
8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST " Wymagania ogólne ". Odbiór koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i
ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST " Wymagania ogólne ". Płatność za m wyprofilowanego i zagęszczonego koryta gruntowego zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na
podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacją Projektową
należy wyprofilować i zagęścić:
- koryto na całej powierzchni projektowanego parkingu.
Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe,
-oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
- ręczne i mechaniczne profilowanie dna koryta gruntowego,
- mechaniczne zagęszczenie podłoża,
- przeprowadzenie badań i pomiarów.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia. PN88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i
podłoża przez obciążenie płytą.
BN-68/8931 -04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podanych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu.
PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawców i wykonawców krajowych. GDDP, Warszawa, 1992, wydanie I. KPED - Katalog
Powtarzalnych Elementów Drogowych. Transprojekt Warszawa.

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 4
PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
podbudowy z kruszywa kamiennego , która zostanie wykonana w ramach zadania „Przebudowa
drogi gminnej w kierunku posesji nr 34, 34a, 35, 36, 66, 67a, dz. nr 12, 18 w miejscowości
Lasówka, km 0+000 – 0+563, [Intensywne opady deszczu i silny wiatr sierpień 2017 r.]”.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 1
1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem
podbudowy z tłucznia kamiennego: podbudowa w jezdni warstwa dolna gr. 15 cm, podbudowa w
jezdni warstwa górna gr. 10 cm .
1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub
więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego.
1.4.2. Kruszywo wg wymagań normy PN-B-11112 luty 1996.
1.4.3. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami (w szczególności PN-84/S-96023 „Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z
tłucznia kamiennego") oraz ST " Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
„Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY.
Materiałem do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego jest kruszywo łamane uzyskane w
wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków. Kruszywo powinno
być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
Do wykonania podbudowy należy stosować materiały wg normy PN-B-11112 luty 1996.
kruszywo grube - tłuczeń 31,5/63 lub klińce 20/31,5
kruszywo drobne do klinowania - klinice 4/20
Jakość kruszywa winna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 luty 1996:
klasy co najmniej III - przy ruchu mniejszym od ciężkiego.
Do jednowarstwowej podbudowy i warstw górnych należy stosować kruszywo gatunku co najmniej
2, a do warstw dolnych gatunku co najmniej 3.

2.3. Wymagania dotyczące tłucznia i klińca do podbudów z tłucznia kamiennego.
Tab. 1
LP.

WŁAŚCIWOŚCI

1.

Ścieralność w bębnie Los Angeles wg PN-79/B-06714/42:
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż:
- w tłuczniu

RUCH
CIĘŻKI I CIĘŻKI

35
- w klińcu
40
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku
do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż
30
2.

3.

Nasiąkliwość, wg PN-77/B-06714/18 % nie więcej niż: a)
dla kruszywa za skał magmowych i przeobrażonych
b) dla kruszyw ze skał osadowych ubytku
Odporność na działanie mrozu, wg
PN-78/B-06714/19 % ubytku masy, nie więcej niż:
a) dla kruszyw' ze skał magmowych i przeobrażonych
b) dla kruszyw' ze skał osadowych

RUCH MNIEJSZY
OD CIĘŻKIEGO

50
50

35
3,0

20
3,0

5,0

4,0
5,0

10,0
10,0

4.
Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody
bezpośredniej, wg PN-78/B-06714/19 i PN-B-11112 luty
1996. % ubytku masy, nie więcej niż:
30
- w' klińcu
nie bada się
- w tłuczniu

nie bada się
nie bada się

2.4. Wymagania dotyczące tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy tłuczniowej.
Tab.2.
LP.

WŁAŚCIWOŚCI

1.

Uziamienie wg PN-91/B-06714/15 a) zawartość ziaren
mniejszych niż 0,075 mm. odsianych na mokro, nie więcej
niż:
- w tłuczniu
- w klińcu
b) zawartość frakcji podstawowej, %, nie więcej niż: - w
tłuczniu i w klińcu
c) zawartość podziama, %, nie więcej niż: - w tłuczniu i w
klińcu
d) zawartość nadziania, % masy, nie więcej niż: - w tłuczniu i w klińcu
Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-77/B-06714/12,
%, nie więcej niż: - w' tłuczniu i klińcu

2.

PODBUDOWA
JEDNOWARSTWOWA
LUB WARSTWA
GÓRNA
PODBUDOWY
ZASADNICZEJ
3
4

4
5

75

65

15

25

15

20
0,3

0,2

3.

Zawartość ziaren nieforemnych, wg PN-78/B-06714/16, %, 40
nie więcej niż: - w tłuczniu - w klińcu
nie bada się

4.

Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy wg
PN-78/B-06714/26: - w tłuczniu i klińcu

3. SPRZĘT.

WARSTWA
DOLNA
PODBUDOWY ZASADNICZEJ

45
nie bada się

barwa cieczy nie ciemniejsza niż wzorcowa

3.1. Rozścielenie tłucznia dla warstwy podbudowy tłuczniowej wykonywane będzie równiarką
lub układarką kruszywa. Zastosowany sprzęt mechaniczny do rozścielenia tłucznia powinien być
sprawny technicznie i zyskać akceptację Inżyniera.
3.2. Zagęszczenie podbudowy tłuczniowej wykonane będzie walcem gładkim stalowym, wibracyjnym, dwuwałowy, ciężkim. Stosowane walce muszą być wyposażone w:
- system zwilżania wałów przy użyciu wody w celu nie dopuszczenia do przyklejania się klińca
otoczonego bitumem podczas klinowania,
- wskaźniki amplitudy i częstotliwości drgań oraz siły wymuszającej (dla walców wibracyjnych),
- balast umożliwiający zmianę obciążenia jeśli to było przewidziane przez producenta sprzętu.
3.3. Układarką - do rozścielenia mieszanki klinującej na wykonaną podbudowę tłuczniową.
3.4. Podbudowa tłuczniowa w miejscach rozbiórki istniejącej nawierzchni (pod budowę przykanalików) wykonana będzie ręcznie z zagęszczeniem płytą wibracyjną.
4. TRANSPORT.
Transport kruszywa musi odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi musi być tak zorganizowany,
aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowyładowczy
(samochody, ciągniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na
osie i innych parametrów technicznych.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST " Wymagania Ogólne ".
5.2. Zakres wykonywanych robót.
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego ułożona będzie na wcześniej przygotowanej warstwie
odsączającej z piasku lub pospółki grubości 10 cm..
5.2.1. Dowóz zakupionego tłucznia na miejsce wbudowania.
Tłuczeń przeznaczony na podbudowę tłuczniową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11112
luty 1996. Źródło pozyskania (zakupu) materiałów na wykonanie podbudowy tłuczniowej powinno
być zaakceptowane przez Inżyniera. Dowóz tłucznia na miejsce wbudowania odbędzie się
transportem samowyładowczym.
5.2.2. Rozścielenie warstwy tłucznia.
Rozścielenia tłucznia w warstwie podbudowy odbędzie się mechanicznie przy użyciu równiarki lub
układarki kruszywa. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie
cząstek podłoża do warstw wyżej leżących. Podbudowy tłuczniowe o grubości 23 cm wykonywane
będą w dwóch warstwach - dolna warstwa 15 cm, górna 8 cm. Jednowarstwowe grubości 15 cm i 8
cm. Rozścielenia warstw tłucznia w miejscach rozbiórki istniejącej nawierzchni (poszerzenia)
nastąpi ręcznie.
5.2.4. Zagęszczenie rozścielonej warstwy podbudowy z tłucznia.
Zagęszczenie wykonane będzie walcem stalowym, gładkim, wibracyjnym, dwu wałowym, ciężkim.
Wałowanie należy wykonywać z polewaniem wodą. Wymagania odnośnie wałowania:
zagęszczenie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca w zależności od
szerokości zagęszczanego pasa roboczego, grubości wałowanej warstwy, zagęszczanie należy
prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, " najeżdżać na wałowaną warstwę kołem
napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed walcem, manewry walca należy przeprowadzać
płynnie, na odcinku już zagęszczonym, prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna w
granicach 2-4 km/h na początku i 4-6 km/h w dalszej fazie wałowania, wałowanie na odcinku łuku
poziomego o jednostronnej przechyłce poprzecznej, należy rozpocząć od dolnej krawędzi ku górze,
walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33-35 Hz;
zagęszczenie podbudowy tłuczniowej rozścielanej ręcznie nastąpi przy użyciu płyty wibracyjnej.

5.2.5. Efekt końcowy zagęszczonej warstwy podbudowy tłuczniowej.
A) Podbudowa z tłucznia po zawałowaniu powinna osiągnąć wymaganą nośność w zależności od
kategorii ruchu.

Ruch średni

MINIMALNY MODUŁ ODKSZTAŁCENIA
MIERZONY PRZY UŻYCIU PŁYTY O
ŚREDNICY 30 CM (MPA)
PIERWOTNY
Wtórny
170
100

Ruch ciężki i bardzo ciężki

100

KATEGORIA RUCHU

200

B) Szerokość wykonanej podbudowy z tłucznia powinna być zgodna z projektem. Jeżeli podbudowa nie jest obramowana krawężnikiem, opornikiem lub opaską, powinna być szersza od
warstwy na niej leżącej o 10 cm z każdej strony. Tolerancja szerokości podbudowy z tłucznia na
łukach i prostych w stosunku do podanej w projekcie, nie powinna przekraczać ±5 cm.
C) Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny różnić się od projektowanych o więcej
niż 2 cm.
D) Tolerancja równości w kierunku podłużnym i spadków poprzecznych podbudowy tłuczniowej w
stosunku do projektu:
- równość w kierunku podłużnym - górna warstwa podbudowy 15 mm, dolna warstwa podbudowy
20 mm,
- spadki poprzeczne - górna warstwa podbudowy 0,5%, dolna warstwa podbudowy 1,0%.
5.2.6. Klinowanie podbudowy z tłucznia.
Po przewałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie w celu
zaklinowania kruszywa grubego przy użyciu walca wibracyjnego o masie jednostkowej co najmniej
18 kg/cm2, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o masie jednostkowej co najmniej 0,16 kg/cm2.
Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego musi być taka, aby uzyskać klinowanie warstwy
kruszywa grubego. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię 3,6 mm. Następnie
warstwa powinna być przewałowana walcem statycznym gładkim o masie jednostkowej nie
mniejszej niż 50 kg/cm2 lub walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w
czasie szczotkowania.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST " Wymagania ogólne ".
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót.
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarczać ich wyniki Inżynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać
w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej
niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi wykonać badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi, według zasad określonych w
niniejszej ST punkt 2.1. i 2.2.
6.3. Badania w czasie robót.
Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy wykonaniu podbudowy z tłucznia
kamiennego.

Tab.3
LP.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

WYSZCZEGÓLNIENIE
BADAŃ
2
Uziamienie kruszywa
Zawartość zanieczyszczeń
obcych w kruszywie
Zawartość ziaren
nieforemnych w kruszywie
Ścieralność kruszywa
Nasiąkliwość kruszywa
Zawartość zanieczyszczeń
organicznych
Odporność kruszywa na
działanie mrozu

CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ
MINIMALNA LICZBA MAKSYMALNA
BADAŃ NA DZIENNEJ POWIERZCHNIA
3DZIAŁCE ROBOCZEJ 4PODBUDOWY
PRZYPADAJĄCA NA L
BADANIE (M2)
2
600

6000 i przy każdej zmianie źródła pobierania
materiałów

6.3.1. Badania własności kruszywa.
W czasie robót Wykonawca będzie prowadzić badania właściwości kruszywa określone w tablicy
oraz w punkcie 2.1. i 2.2. niniejszej specyfikacji. Uziarnienie kruszywa i zawartość zanieczyszczeń
obcych będą przez Wykonawcę badane co najmniej dwukrotnie dla każdej dziennej działki
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 warstwy. Próbki należy pobierać w sposób losowy z
rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem i w obecności Inżyniera. Wyniki badań muszą być na
bieżąco przekazywane Inżynierowi. Badania pełne należy wykonać także w przypadku zmiany
źródła pobierania materiałów i w innych przypadkach określonych przez Inżyniera.
6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy.
Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy.
METODA
LICZNOŚĆ
WYSZCZEGÓLNIENIE
POBIERANIA
LP.
PRÓBEK LUB
WŁAŚCIWOŚCI
PRÓBKI LUB
POMIARÓW
WYZNACZANIA
1
2
3
4
MIEJSCA
Grubość warstwy i konstrukcji jezdni
co najmniej 2
Losowo PO1.
pomiary w różnych MIARU
miejscach
Szerokość warstwy
co najmniej 2
Losowo
2.
pomiary w różnych
miejscach
3.
Rzędne wysokościowe osi i krawędzi
Wszystkie punkty wg projektu
jezdni
charakterystyczne
niwelety co 20m
4.
Równość podłużna i poprzeczna
Wszystkie punkty Losowo
charakterystyczne
niwelety co 20m
5.
Spadki poprzeczne: a) na odcinkach
co najmniej w 10
Losowo
prostych b)na odcinkach łukowych
miejscach
co najmniej w 5
miejscach każdego
luku
6.
Nośność - oznaczenie modułu
w dwóch
wgBN-64/8931-02
wgBN-70/8931-06
płytą
naciskową
co
najmniej w 20
odkształcenia
przekrojach
ewentualnie - wyznaczenie ugięć
punktach
6.4.1. Grubość warstwy.
Grubość warstwy Wykonawca musi mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu w punktach
wybranych losowo.

Dopuszczalne odchylenie od projektowanej grubości podbudowy z tłucznia nie powinno
przekraczać:
dla podbudowy zasadniczej:
± 10%,
dla podbudowy pomocniczej: +10%, -15%
6.4.2. Nośność i zagęszczenie podbudowy według obciążeń płytowych.
Należy wykonać pomiary nośności i zagęszczenia podbudowy z kruszywa według metody obciążeń
płytowych, zgodnie z BN-64/8931-02. Wyznaczenie ugięć wg BN-70/8931-06.
6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy.
a) Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem w osi każdego
pada ruchu zgodnie z normą BN-68/8931-04 z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.4.
Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać:
12 mm - dla podbudowy zasadniczej,
15 mm - dla podbudowy pomocniczej.
b) Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie
6.4. Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją
±0,5%.
c) Rzędne podbudowy
Rzędne należy sprawdzać co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi
wykonanej podbudowy i rzędnymi projektowymi nie powinny przekraczać +lcm i -2cm.
d) Ukształtowanie osi podbudowy
Ukształtowanie osi podbudowy należy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100 m. Oś podbudowy w planie nie
może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±5cm.
e) Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm, -5cm,
z tym, że na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości
warstwy wyżej leżącej o wartość wskazaną w Dokumentacji Projektowej.
7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiaru jest 1 m2 ułożonej i zagęszczonej warstwy podbudowy z tłucznia. Ogólne
zasady obmiaru robót podano w ST " Wymagania ogólne ".
8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST " Wymagania ogólne ".
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST " Wymagania ogólne ". Płatność za m2 ułożonej i zagęszczonej warstwy podbudowy z tłucznia zgodnie z Dokumentacją Projektową,
obmiarem robót, atestem producenta materiałów i oceną jakości wykonania robót. Zgodnie z
Cena lm2 obejmuje.
- prace pomiarowe,
- sprawdzenie i ewentualna naprawę podłoża,
- zakup materiałów,
- dostarczenie mieszanki do miejsca wbudowania,
- rozłożenie kruszywa,
- zakup i dostarczenie wody,
- zagęszczenie warstw z zaklinowaniem i polaniem wodą,
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych,
- utrzymanie podbudowy w czasie robót,
- dostarczenie sprzętu na miejsce budowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-B-11112 luty 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
PN-91/B-06714/15 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren.
PN-77/B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności.
PN-78/B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą
bezwzględną.
PN-78/B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń
organicznych.
PN-79/B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los
Angeles.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym.
BN-77/7931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 5
BETONY

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót betonowych, które zostaną wykonane w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w
kierunku posesji nr 34, 34a, 35, 36, 66, 67a, dz. nr 12, 18 w miejscowości Lasówka, km 0+000 –
0+563, [Intensywne opady deszczu i silny wiatr sierpień 2017 r.]”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
2.1. Składniki mieszanki betonowej
(1)
Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20
b) Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra
Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:
– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
– Zawartość alkaliów do 0,6%
– Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
– Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

d)

e)
f)

g)

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być
umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:
a) oznaczenie
 nazwa wytwórni i miejscowości
 masa worka z cementem
 data wysyłki
 termin trwałości cementu.
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone
we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do
wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i
wysypów.
Świadectwo jakości cementu
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą
kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2.
Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.
Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu
 Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy
PN-B-30000:1990.

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami
badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
 Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się
przeprowadzenie kontroli obejmującej:
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie
rozpadających się w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być
użyty do betonu.
Magazynowanie i okres składowania
 Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
 dla cementu pakowanego (workowanego):
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone
z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i ścianach)
 dla cementu luzem:
– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w
urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy
do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach).
 Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
 Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
 Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca
przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,

– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku
przechowywania w składach zamkniętych.
 Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PNB-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie
prostopadłej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości
frakcji 0–2 mm.
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego.
– B-25 dla fundamntów.
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
– nasiąkliwość nie większa jak 4%
– mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie
większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania.
– B-20 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek
– B-10 dla podbetonów i podkładów
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania PN.
2.3. Materiały do wykonania podbetonu
Beton kl.B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na
ściskanie.
Orientacyjny skład podbetonu:
– pospółka kruszona 0/40,
– cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%.
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
3. SPRZĘT
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno
spadowych).
4. TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
(1) Środki do transportu betonu
 Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
 Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zalecenia ogólne
 Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 2061:2003 i PN-63/B-06251.
 Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie składników:
 Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie
wagowo, z dokładnością:
2% – przy dozowaniu cementu i wody
3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
 Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie składników
 Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
 Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2
minuty.
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej
 Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne
przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.
 Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia,
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
 Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od
powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
 Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,
– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z
pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych
górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.
(4) Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
 Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi
w płaszczyźnie poziomej.

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą
wibratora.
 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8
cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30
sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.
 Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7
m.
 Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
 Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund.
 Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy
ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów
powinno być trwałe i sztywne.
(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.
 Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona
być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
 Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz
warstwy pozostałego szkliwa cementowego,
– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać
bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
 W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po
całkowitym stwardnieniu betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
(7) Pobranie próbek i badanie.
 Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i
stosowanych materiałów.
 Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów
technologicznych.
 Badania powinny obejmować:
– badanie składników betonu

– badanie mieszanki betonowej
– badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
 Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznięciem.
 W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C,
jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości
osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
 Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15
MPa.
 Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
 Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.4. Pielęgnacja betonu
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.
 Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
 Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są
stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
 Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN
1008:2004.
 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres pielęgnacji
 Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od
zabetonowania.
 Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu
(1) Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,
 pęknięcia są niedopuszczalne,

 rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
 pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu
będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5%
powierzchni odpowiedniej ściany,
 równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie
powinny być większe niż 2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji należy:
 wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej
wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
 raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie
wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i
porów,
 wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem
nośności założonej w projekcie technicznym.
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są:
B.04.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót
zanikających wg zasad podanych powyżej.
W szczególności tunel dla pieszych podlega próbnemu obciążeniu wg PN-89/S-10050.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:
 dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
 oczyszczenie podłoża
 wykonanie deskowania z rusztowaniem
 ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i
wyrównaniem powierzchni
 pielęgnację betonu
 rozbiórką deskowania i rusztowań
 oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice
obiektu.
B.04.02.00. Podbeton na podłożu gruntowym.

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie
podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska
pracy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 206-1:2003
Beton.
PN-EN 196-1:1996
Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996
Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości
objętości.
PN-EN 196-6:1997
Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990
Cement portlandzki.
PN-88/B-30001
Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002
Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-89/S-10050
Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 6
PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI,
OCZYSZCZENIE ROWÓW Z NAMUŁU
1.WSTĘP
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
przepustów z rur średnicy 30 i 40 cm pod zjazdami do gospodarstw, na drogi boczne, które zostaną
wykonane w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w kierunku posesji nr 34, 34a, 35, 36, 66,
67a, dz. nr 12, 18 w miejscowości Lasówka, km 0+000 – 0+563, [Intensywne opady deszczu i silny
wiatr sierpień 2017 r.]”.
1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 1
1.3.Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacja dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu przepustów
z rur betonowych średnicy 40 i 50 cm pod zjazdami i obejmują:
- wykonanie przepustów pod zjazdami do gospodarstw,
- wykonanie przepustów pod zjazdami na drogi boczne.
- oczyszczenie istniejących rowów z namułu z profilowaniem skarp. Uwaga:
Roboty ziemne przy wykonaniu przepustów pod zjazdami ujęto w SST 1 .
1.4.Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST
"Wymagania ogólne" oraz „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych" -opracowanym
przez Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów w Warszawie.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
„Wymagania ogólne".
2.MATERIAŁY.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przepustów pod zjazdami z rur średnicy 30 cm są:
2.1.Rury betonowe okrągłe prefabrykowane średnicy 30 cm - wg normy PN-74/8935-04, które
powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i
mostowym.
2.2.Rury betonowe okrągłe prefabrykowane średnicy 40 cm - wg normy PN-74/8935-04, które
powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i
mostowym.
2.3.Pospółka (podsypka fundamentowa pod przepust) - powinna odpowiadać normie BN66/6774-01 „Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka (KPED -karta
03.91). - analogia
2.4.Liny konopne nasycone bitumem (uszczelnienie styków prefabrykatów).
2.5.Tkanina techniczna lub papa (izolacja styków prefabrykatów).
2.6.Asfalt PS-103/15 (sklejenie izolacji i malowanie bitumem prefabrykatów).

3.SPRZĘT.
Do wykonania przepustów należy stosować następujący sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera:
3.1.Dźwig samojezdny - rozładunek i montaż elementów prefabrykowanych przepustów.
3.2.Pozostałe roboty można wykonać ręcznie
4.TRANSPORT.
Materiały do wykonania przepustów pod zjazdami mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportu. Należy je ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Transport prefabrykowanych
elementów przepustów wg normy PN-80/6775-03 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania".
5.WYKONANIE ROBÓT.
5.1.Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne".
5.2.Zakres wykonywanych robót.
5.2.1.Wyznaczenie miejsc wykonania przepustów pod zjazdami, zgodnie z dokumentacja
techniczną oraz oznakowanie prowadzonych robót.
5.2.2.Składowanie materiałów na miejsce wbudowanie - zgodnie z normąBN-75/8971-06.
5.2.3.Wykonanie podsypki z pospółki grubości 25 cm - podsypkę z pospółki wykonujemy we
wcześniej przygotowanym wykopie. Podsypka z pospółki pod elementy prefabrykowane przepustu
spełnia rolę fundamentu, jest wykonywana gdy nośność gruntu jest mniejsza od 0,05 MPa.
5.2.4.Wykonanie przepustu z rur betonowych okrągłych średnicy 50 cm - ze względu na to, że
prefabrykowane elementy przepustu są łączone na wpust, należy zwrócić szczególną uwagę na
dokładne dosunięcie jednego prefabrykatu do drugiego, z zachowaniem założonej tolerancji
wynoszącej 1 cm.
5.2.5.Uszczelnienie styków miedzy prefabrykowanymi elementami przepustu wykonujemy za
pomocą lin konopnych, nasyconych bitumem. Liny układamy wewnątrz styku prefabrykatu.
5.2.6.Wykonanie izolacji - izolację należy wykonać przez dwukrotne malowanie bitumem
powierzchni prefabrykatów rurowych. Styki pomiędzy prefabrykatami należy przykryć opaskami z
papy o szerokości 20 cm. Dwukrotne malowanie bitumem należy również wykonać na powierzchni
prefabrykowanych głowic kołnierzowych przepustów (wlot, wylot) stykających się z nasypem. Do
sklejenia izolacyjnych pasków papy lub tkaniny technicznej oraz malowania bitumem, należy użyć
asfaltu PS-103/15.
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBOT.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne"
6.1.Badanie elementów prefabrykowanych przepustów (rury, głowice kołnierzowe) na etapie
akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium Zamawiającego. Wykonawca jest
zobowiązany na w własny koszt dostarczyć 3 sztuki rur oraz 1 głowicę kołnierzową do badań
laboratoryjnych.
6.2.Kontrola i badania w trakcie robót wg ST "Wymagania ogółne"
6.3.Kontrola i badania w trakcie robót, w szczególności obejmują:
- badania dostaw materiałów,
- prawidłowość wykonania podsypki z pospółki,
- ułożenie i dosunięcie elementów prefabrykowanych (rur) z zachowaniem wymaganej tolerancji 1
cm,
- wykonanie uszczelnienia i izolacji styków elementów przepustu
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonu wg „Instrukcji zabezpieczenia przed korozją
konstrukcji betonowych".

7.OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiaru jest 1 metr wykonanego przepustu i 1 m oczyszczonego rowu na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. Ogólne zasady obmiaru podano w ST "Wymagania
Ogólne"
8.ODBIÓR ORBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne"
Odbioru robót należy wykonać zgodnie z BN-74/9191-01.
9.PODSATWA PŁATNOŚCI.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólone". Płatność za metr
wykonanego przepustu należy przyjmować na podstawie obmiaru oraz oceny jakości wykonanych
robót i użytych materiałów. Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać:
- części przelotowe przepustów z rur betonowych <|) 50 cm na podsypce z pospółki grubości 25 cm
- oczyszczenie istniejących rowów z namułu z profilowaniem skarp .
Cena wykonania robót:
- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót,
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
- prace pomiarowe przy wyznaczeniu przepustów,
- wykonanie podsypki z pospółki,
- ułożenie i połączenie prefabrykowanych elementów rurowych przepustów,
- ułożenie kołnierzowych głowic przepustów,
- wykonanie izolacji przepustu,
- oczyszczenie rowów,
- wyprofilowanie skarp,
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót,- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań,
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i
Mostów w Warszawie.
Katalog Budownictwa KB4-3.1.7.4. (12) - Głowice kołnierzowe.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów, i
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
BN-75/8971-01 Składowanie materiałów
BN-72/B-8932-01 Budowle drogowe. Roboty ziemne.
BN-74/9191-01 Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i żelbetowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-74/8935-04 Przepusty kolejowe i drogowe. Elementy prefabrykowane.

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 7
PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru,
robót związanych z budową przepustów, które zostaną wykonane w ramach zadania „Przebudowa
drogi gminnej w kierunku posesji nr 34, 34a, 35, 36, 66, 67a, dz. nr 12, 18 w miejscowości
Lasówka, km 0+000 – 0+563, [Intensywne opady deszczu i silny wiatr sierpień 2017 r.]”.
1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
1.3.Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacja dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu
przepustów pod koroną drogi oraz oczyszczenie istniejących przepustów z namułu.
1.4.Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i definicjami podanymi w
ST "Wymagania ogólne".
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY.
2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów według zasad niniejszej SST są:
- rury żelbetowe prefabrykowane o średnicy 40 cm wg katalogu "Prefabrykowane przepusty rurowe
, Obciążenie kl. „B/A" wg PN-85/S-10030". Biuro Projektowo -Badawcze Dróg i Mostów
"TRANSPROJEKT - WARSZAWA" - Warszawa 1993 r. Prefabrykowane żelbetowe elementy
rurowe powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i
mostowym oraz rury przepustowe karbowane o <j> 600 mm na podstawie aprobaty technicznej
IBDiM Nr AT/97-03-0115,
- grunt stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa (fundament pod elementy rurowe) powinien
odpowiadać normie BN-68/8933-08 "Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem",
- beton klasy B 20 (fundament pod ścianki czołowe oraz zasypka przepustu gr. 50 cm.) - spełniający
warunki "Wymagań i zaleceń dotyczących wykonywania betonów do konstrukcji mostowych" –
GDDP,
- beton klasy B 30 (konstrukcja ścianek czołowych) - spełniający warunki "Wymagań i zaleceń
dotyczących wykonywania betonów do konstrukcji mostowych" – GDDP,
- drewno do deskowania,
- liny konopne nasycone bitumem (uszczelnienie styków prefabrykatów),
- papa (izolacja styków prefabrykatów) wg BN-79/6751-01 lub BN-88/6751-03,
- Abizol (gruntowanie prefabrykatów i głowic),
-lepik bitumiczny na gorąco - asfaltowy wg PN-58/C-96177 (izolacja prefabrykatów i głowic),
- glina,
- grunt zasypki - piasek stabilizowany cementem 1:5,

- nawierzchnia jak w D.04.04.04.
Materiały mają posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest producenta.
Dopuszcza się zastosowanie rur HDPE za zgodą zamawiającego.
3.SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne".
3.2. Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom ogólnym określonym w PZJ.
- koparka
- ubijak spalinowy
- żuraw
4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne".
4.2. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością
przesuwania ich podczas transportu. Środki transportu zaakceptowane przez Inżyniera.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót,
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane przepusty .
5.2. Zakres wykonywanych robót.
- wykonanie wykopu pod przepusty
- dowóz i składowanie materiałów na miejscu budowy,
- wykonanie fundamentu z gruntu stabilizowanego cementem grub. 25 cm pod elementy rurowe
przepustu,
- ułożenie prefabrykowanych elementów rurowych - betonowych lub polietylenowych,
- wykonanie fundamentu pod ścianki pionowe głowic przepustu z betonu B 20,
- wykonanie ścianek pionowych z betonu B 30. Deskowanie należy wykonać z elementów
drewnianych , metalowych lub innych (zgodnie z normą BN-74/893 5-04),
- wykonanie izolacji. Styki należy pomiędzy prefabrykatami należy przykryć opaską z papy
szerokości 20cm Prefabrykaty i głowice od strony nasypu należy zagruntować abizolem i
dwukrotnie pomalować lepikiem bitumicznym. Jako warstwę ochronną należy wykonać warstwę
dobrze wyrobionej gliny o gr. l0 cm,
- wykonanie zasypki. Wykonywanie zasypki należy wykonywać równomiernie i równocześnie z
obu stron przepustów. Zasypka powinna być wykonywana warstwami o gr. 15 cm bardzo starannie
zagęszczonymi wg BN-72/B-8932-01,
- umocnienie wlotów i wylotów przepustów,
- oczyszczenie istniejących przepustów żelbetowych wg ST "Wymagania ogólne" Materiały mają
posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest producenta oraz powinny być
zaakceptowane przez Inżyniera.
7.OBMIAR ROBÓT.
7.1.Ogólne zasady obmiaru podano w ST "Wymagania ogólne".
7.2.Jednostką obmiaru jest 1 m wykonanych przepustów i uwzględnia inne elementy składowe
obmierzone wg innych jednostek :
- roboty ziemne - m3,
- fundament - m3,
- betonowanie – m,
- izolacja - m2,
- umocnienia - m2,
- oczyszczenie przepustów – m,

8.ODBIÓR ROBÓT.
Zgodnie z zasadami przyjętymi w ST "Wymagania ogolne" p.8.
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1.Ogólne warunki płatności określone zostały w ST "Wymagania ogólne"
9.2.Cena jednostki obmiarowej.
Cena jednostkowa winna uwzględniać :
- oznakowanie robót,
- wykonanie wykopu,
- dowóz i składowanie materiałów na miejscu budowy,
- wykonanie fundamentu z gruntu stabilizowanego cementem grub. 25 cm pod elementy rurowe
przepustu i podsypki piaskowej gr. 10 cm,
- ułożenie prefabrykowanych elementów rurowych o średnicy 60 cm ,
- wykonanie fundamentu pod ścianki pionowe głowic przepustu z betonu B 20 oraz wykonanie
ścianek pionowych z betonu B 30,
- wykonanie izolacji,
- wykonanie zasypki,
- umocnienie wlotów i wylotów przepustów ,
- oczyszczenie istniejących przepustów z namułu.
10.PRZEPISY ZWIĄZANE.
Katalog: Przepusty drogowe. Typowe elementy przepustów rurowych. Ministerstwo Komunikacji Centralny Zarząd Dróg Publicznych - Warszawskie Biuro Studiów i Projektów Transportu
Drogowego i Lotniczego - Warszawa 1963 r.
Katalog: Prefabrykowane przepusty rurowe , Obciążenie kl. „B/A" wg PN-85/S-10030. Biuro
Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów "TRANSPROJEKT - WARSZAWA" - Warszawa 1993r.
PN-87/S-02201 Grunt stabilizowany cementem.
BN-68/8933-08 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych cementem.
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ŚCIEKI ULICZNE Z PREFABRYKATÓW BETONOWYCH

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbiorom robót związanych budową ścieku z elementów betonowych, które zostaną
wykonane w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w kierunku posesji nr 34, 34a, 35, 36, 66,
67a, dz. nr 12, 18 w miejscowości Lasówka, km 0+000 – 0+563, [Intensywne opady deszczu i silny
wiatr sierpień 2017 r.]”.
1.2.Zakres stosowania ST.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy budowie ścieku z
elementów betonowych między nawierzchniami parkingu ( pomiędzy nawierzchnią stanowisk
postojowych i nawierzchnią jezdni manewrowej ) .
1.4.Określenia podstawowe.
Określenia podane w mniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżynierami. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
„Wymagania ogólne”.
2.MATERIAŁY.
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymagania ogólne”
2.2.Materiałami stosowanymi przy budowie ścieku według zasad niniejszej ST są:
2.2.1.Elementy betonowe ściekowe 60x50x15 cm
2.2.2.Beton klasy B-15 dla wykonania ławy betonowej , odpowiadający normie PN-88/B-06250.
2.2.3.Podsypka cementowo-piaskowa (w proporcji 1 :4).
2.2.4.Zaprawa cementowo - piaskowa (spoiny):
-cement portlandzki marki 25 wg PN-51/B-30003- piasek: drobny , ostry wgPN-79/B-06711
-woda wg PN-75/C-04630.
3.SPRZĘT.
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”
3.2.Roboty będą wykonywane ręcznie.
4.TRANSPORT.
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania Ogólne " .
4.2.Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej. Środki transportu winny zostać zaakceptowane
przez Inżyniera

5.WYKONANIE ROBÓT.
5.1.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót,
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie układany ściek .
5.2.Zakres wykonywanych robót.
5.2.1.Wytyczenie linii ścieku przez służbę geodezyjną.
5.2.2.Przygotowanie podłoża.
5.2.3.Wykonanie betonowej ławy
5.2.4.Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej.
5.2.5.Ułożenie ścieku przy krawędzi jezdni.
5.2.6.Ułożenie ścieku na styku parkingów i jezdni.
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Kontrola wyrobów betonowych zgodnie z normą ST " Wymagania ogólne " .
Ustawienie i wykonanie - sprawdzenie przez pomiar geodezyjny i oględziny.
7.OBMIAR ROBÓT.
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST„Wymagania Ogólne"
7.2 Jednostką obmiaru jest 1 m i uwzględnia niżej wymienione elementy: ława betonowa,
podsypka cementowo-piaskowa, ciek z elementów prefabrykowanych betonowych i dodatkowo
zaprawa cementowo-piaskowa dla spoinowania. Dodatkowo zaprawa cementowo-piaskowa - m3.
8.ODBIÓR ROBÓT
Odbioru należy dokonać sprawdzając przytoczone w pkt. 6 kryteria oceny. Czynność
odbioru powinna być udokumentowana odpowiednim protokołem, zgodnie z zasadami przyjętymi
w ST " Wymagania ogólne "
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne warunki płatności określone zostały w ST " Wymagania ogólne "
9.2.Cena jednostki obmiarowej.
Cena 1 m ułożonego ścieku obejmuje:
-Wytyczenie linii ścieku przez służbę geodezyjną,
-Przygotowanie podłoża,
-Wykonanie betonowej ławy - 0,15 m3/mb,
- Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
-Ułożenie ścieków przy krawędzi jezdni.
9.3 szczegółowy zakres robót objętych płatnością.
-Ułożenie ścieków z elementów prefabrykowanych betonowych.
10 PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-58/S-96026 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nie regularnej.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. Elementy nawierzchni dróg, ulic parkingów i
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.
Katalog Powtarzalnych Elementów drogowych cz. I i II opracowany przez CPBPDiM Transprojekt
W-wa 1979r.
Pozostałe podano w ST " Wymagania ogólne "
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OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
warstw konstrukcyjnych nawierzchni, które zostaną wykonane w ramach zadania „Przebudowa
drogi gminnej w kierunku posesji nr 34, 34a, 35, 36, 66, 67a, dz. nr 12, 18 w miejscowości
Lasówka, km 0+000 – 0+563, [Intensywne opady deszczu i silny wiatr sierpień 2017 r.]”.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy oczyszczaniu i
skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni trasy głównej, zjazdów, skrzyżowań i
obejmują:
mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
skropienie emulsją asfaltową 50% 1,5 kg/m2 - pojedyncze
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
Specyfikacją Techniczną "Wymagania Ogólne"
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY.
Materiałem stosowanym przy wykonaniu skropienia wg zasad niniejszej ST jest:
- Emulsja asfaltowa kationowa, szybkorozpadowa o zawartości asfaltu 50% wg BN- 71/6771-02
- Masa bitumiczna. Asfaltowa emulsja kationowa".
Podstawowe wymagania dla emulsji:
- zawartość asfaltu 50% ±2%
- lepkość wg Englera w temperaturze 20°C >3.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej, należy spełnić następujące warunki:
- czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 miesięcy od daty jej produkcji,
- temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż 3°C. W okresie ryzyka
przymrozków emulsja musi być zabezpieczona przed wpływem ujemnych temperatur.
3. SPRZĘT.
Przy wykonywaniu robót. Wykonawca powinien dysponować następującym sprawnym technicznie
sprzętem:
- cysternami samochodowymi lub samochodami do przewozu emulsji w beczkach,
- skrapiarką mechaniczną o kontrolowanym wydatku lepiszcza,
- szczotkami mechanicznymi i kompresorem.

4. TRANSPORT.
Emulsję na budowę należy przewozić w samochodach cysternach. Cysterny winny być podzielone
przegrodami na komory o pojemności nie większej niż lm3, a każda przegroda powinna mieć
wykroje umożliwiające przepływ emulsji. Cysterna używana do transportu emulsji nie może być
używana do przewozu innych lepiszczy. Dopuszcza się stosowanie beczek lub innych pojemników
stalowych, które na skrzyni ładunkowej powinny być ustawione, równomiernie na całej
powierzchni i zabezpieczone przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne warunki wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonywanych robót.
5.2.1. Oczyszczenie powierzchni.
Powierzchnia podłoża, przed ułożeniem każdej warstwy, powinna zostać oczyszczona z luźnego
kruszywa i pyłu. Operację tę należy wykonać przy użyciu szczotki mechanicznej lub kompresora.
Powierzchnia przed skropieniem powinna być sucha i czysta.
5.2.2. Skropienie powierzchni.
a) Skropienie podbudowy niebitumicznej.
Do skropienia może zostać zastosowana standardowa asfaltowa emulsja kationowa, szybkorozpadowa o stężeniu 50% w ilości 1,5 kg/m2. Ułożenie mieszanki, może nastąpić po rozpadzie
emulsji i odparowaniu wody.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrole i badania przed przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie w celu
określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w
zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.
6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót.
6.3.1. Badanie dokładności sprysku podłoża.
Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. Należy przeprowadzić kontrolę ilości
rozkładanego lepiszcza wg metody podanej w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia.
Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa".
7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową jest lm2 powierzchni oczyszczonej i skropionej na podstawie dokumentacji
projektowej i obmiaru w terenie. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST
" Wymagania Ogólne "
8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Odbiór robót wg SST 8
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania Ogólne" .Płatność za lm
wykonanego oczyszczenia i skropienia należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości
wykonanych robót na podstawie atestów producent materiałów i wyników pomiarów oraz badań
laboratoryjnych.
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać:
- skropienie pojedyncze warstw konstrukcyjnych w ilości 1,5 kg/m2 .
Cena wykonania robót obejmuje:

- zakup i dostarczenie lepiszcza na budowę,
- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń,
- polewanie wodą,
- oczyszczenie i skropienie poszczególnych warstw,
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
BN-71/9771 -02 Masy bitumiczne. Asfaltowa emulsja kationowa. Powierzchniowe utrwalanie.
Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa.
Zalecane przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.a-5 51/5/92 z dnia 03.02.1992.
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NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNOBITUMICZNYCH WYTWARZANYCH I WBUDOWANYCH NA
GORĄCO

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania odbioru
robót związanych z ułożeniem warstwy ścieralnej betonu asfaltowego 0/12 o uziarnieniu ciągłym i
o strukturze zamkniętej, które zostaną wykonane w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w
kierunku posesji nr 34, 34a, 35, 36, 66, 67a, dz. nr 12, 18 w miejscowości Lasówka, km 0+000 –
0+563, [Intensywne opady deszczu i silny wiatr sierpień 2017 r.]”.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrakt zleceniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu warstwy
ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu ciągłym 0/12,8 mm o strukturze zamkniętej
odpowiadającego wymaganiom podanym w zeszycie EBDiM Nr 48/95 wyd. 2 uzupełnione i
obejmują:
- ułożenie warstwy ścieralnej na jezdni - grubości 4 cm,
- ułożenie warstwy wiążącej gr. 4 cm.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowych pojęć niniejszej specyfikacji podano w ST „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podana
w ST „Wymagania ogólne”
2. MATERIAŁY
2.1. Kruszywo
Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorąco stosuje się
kruszywo łamane wg PN-87/B-01 100. Stosowane kruszywa muszą spełniać wymagania zawarte w
niniejszej ST.
2.1.1. Kruszywo łamane - grysy i klińce.
Wymagania podstawowe dla kruszywa łamanego przedstawiają tablice 1 i 2.

Tablica 1. Wymagania podstawowe dla kruszywa łamanego.
Lp.
1.

2.

3

4

ścieralność w bębnie kulowym:

Właściwości

Ruch ciężki

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż:
w grysie
w klińcu
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do ubytku
masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż
Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa, % nie więcej niż: a) dla
kruszywa za skał magmowych i przeobrażonych
frakcja 4 - 6,3 mm
frakcja powyżej 6,3 mm
b) dla kruszyw ze skal osadowych ubytku
Odporność na działanie mrozu, % ubytku masy, nie więcej niż:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrażonych,
b) dla kruszyw ze skał osadowych obrotów
Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej,
% ubytku masy, nie więcej niż:

35
40
35

2.0
2,0
3,0
5,0
5,0
10

Tablica 2 Wymagania dla klińca i grysu.
Lp.

Właściwości

1
1.

2
Skład ziarnowy:
a) zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na
mokro, dla frakcji, % masy , nie więcej
niż:
- w klińcu 4,0 - 20,0 mm

Kategoria mchu ciężki
kliniec
grys _____
4
3

4,0
2,5
4,0

- w grysie 6,3 - 20,0 mm

- w grysie 2,0 - 6,3 mm
b) zawartość frakcji podstawowej dla frakcji, % masy, nie mniej
niż:
- w klińcu 12.8 - 31.5 mm
- w klińcu 4,0 - 12,8 mm
- w grysie 6,3 - 20,0 mm

- w grysie 2,0 - 6,3 mm
c) zawartość podziama dla frakcji, % masy nie więcej
niż:
- w klińcu 12.8 - 31,5 mm
-w klińcu 4,0- 12,8 mm - w grysie 6,3 - 20,0 mm

85
80

85
80

10
15
15
10

- w grysie 2,0 - 6,3 mm
d) zawartość nadziania, % masy, nie więcej niż:

10

2.

Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niż:

0,1

3.
4.

Zawartość ziaren nieforemnych, % masy, nie więcej niż:
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy:

0,2

nie bada się
30
Nie ciemniejsza niż wzorcowa
wgPN-78/8-06714

2.1.2. Kruszywa łamane - miał, piasek, kruszywo drobne granulowane.
Wymagania dla miału, piasku i kruszywa drobnego granulowanego podano w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla miału, piasku i kruszywa drobnego granulowanego.
Właściwości

Lp .
1
2
3
4
5

Wymagania
Piasek
łamany

Kruszywo
granulowane

0,5

0,1

0,1

20
20

65
40

65
40

miał

Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy nie więcej
niż:
Wskaźnik piaskowy, nie mniejszy niż:
a) dla kruszywa z wyjątkiem wapieni
b) dla kruszywa z wapieni
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa
cieczy
Zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż:
Zawartość frakcji 2,0 - 4,0 mm, % masy, powyżej:

Nie ciemniejsza niż wzorcowa wg PN78/B-06714
20
15
15
15

2.1.3. Kruszywo naturalne.
Kruszywo naturalne: żwir mieszanka kruszywa naturalnego, żwiry kruszone, piasek. Wymagania
dla kruszywa naturalnego podano w tablicach 4,5.
Tablica 4. Wymagania dla kruszywa naturalnego i żwiru.
Właściwości fizyczne i chemiczne

Kruszywo w mieszance warstwa
ścieralna

Zanieczyszczenia obce, % masy, nie więcej niż:

0,3

2.

Zanieczyszczenia organiczne. Barwa cieczy na badanym kruszywie nie
powinna być ciemniejsza niż barwa nr 2 wg PN-78/B-06714

2

3.

Podziamo w żwirze, % masy, nie więcej niż:

15

4.

Nadziamo, % masy, nie więcej niż:

5.

Ziarna wydłużone i płaskie, % masy, nie więcej niż:

Lp.

1.

6.

Wskaźnik piaskowy, powyżej:

10
35
60

Ziarna słabe i zwietrzałe, % masy, nie więcej niż

15

Nasiąkliwość, % masy, nie więcej niż:

4

9.

Odporność na działanie mrozu, strata masy, % nie więcej niż:

10

Tablica 5

. Wymagania dla żwirów kruszony.

Lp.

Właściwości

7.

8.

Kategoria mchu
ciężki
Ścieralność w bębnie kulowym:
1.
po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż:
po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w odniesieniu do ubytku

35

po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:

35

Nasiąkliwość, w stosunku do suchej masy kruszywa, % nie więcej niż:

3,0

3.

Mrozoodporność, % ubytku masy, nie więcej niż:

5

4.

Zawartość ziaren przekruszonych, % masy, nie więcej niż

2.

5.

60
2,5

Ziarna mniejsze niż 0,075 mm odsiane na mokro, % masy, nie więcej niż:
6.

Zawartość frakcji podstawowej łącznie, % masy, nie mniej niż:
a) dla frakcji 2,0 - 6,3 mm

75

b) dla frakcji powyżej 6,3 mm
80

2.2. Dostawa kruszywa.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru dostaw oraz
wykonywania zgodnie z ustaloną PZJ częstotliwością laboratoryjnych badań kontrolnych. Wyniki
tych badań, należy przekazywać w określonym trybie Inżynierowi. Pochodzenie materiału i jego
jakość, powinny być wcześniej zaaprobowane przez Inżyniera. Poszczególne asortymenty kruszyw
powinny pochodzić z jednego źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw, powinny zapewniać
zgromadzenie na składowiskach odpowiednich zapasów a mianowicie:
- 50% potrzebnych materiałów na realizację zadania, przed rozpoczęciem robót,
- zapasów wystarczających na 15 dniową produkcję w trakcie robót.
Transport i składowanie kruszyw powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Na
składowiskach powinny być wyznaczone drogi o parametrach zapewniających swobodny przejazd
ładowarek i środków transportu. Kruszywo należy składować oddzielnie według przewidzianych w
recepturach asortymentów i frakcji oraz w zasiekach, uniemożliwiających wymieszanie się
sąsiednich pryzm. Zaleca się, aby frakcje drobne, poniżej 4 mm były chronione przed opadami plandekami lub przez zadaszenie. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze
odwodnione.
2.3.Wypełniacz.
2.3.1.Wymagania dla kruszywa.
Przewiduje się użycie wyłącznie wypełniacza wapiennego. Wypełniacz powinien spełniać
następujące wymagania:
- zawartość ziaren mniejszych od 0,3 mm > 100%,
- zawartość ziaren mniejszych od 0,075 mm > 80%,
- wilgotność <1,0%,
- zawartość węglanu wapnia nie mniej niż 90%.
2.3.2.Dostawy wypełniacza.
Zasady dostaw i badań jakościowych jak w p. 2.2.
2.3.3.Transport i przechowywanie wypełniacza.
Transport i przechowywanie wypełniacza, muszą odbywać się w sposób chroniący go przed
zawilgoceniem, zbrylaniem i zanieczyszczeniem. Przewiduje się transport wypełniacza luzem w
cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich i jego przechowywania w silosach
stalowych. Objętość silosów, powinna umożliwić jednoczesne przechowywanie wypełniacza dla 15
dniowej produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej.

2.4. Lepiszcza.
2.4.1. Asfalt.
Do produkcji betonu asfaltowego przewiduje się zastosować jako lepiszcza - asfaltu drogowego
D50.
Podstawowe wymagania dla asfaltu.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cechy asfaltu
Penetracja w temp 25°
Temperatura łamliwości °C nie wyższa niż
Temperatura mięknienia °C
Temperatura zapłonu °C nie niższa niż
Ciągliwość, cm, nie mniej niż - w temperaturze 15°C - w
temperaturze 25°C
Odparowalność % masy, nie więcej niż
Spadek penetracji %, po odparowaniu w 163°C, nie więcej
niż
Temperatura łamliwości po odparowaniu w 163°C, nie
wyższa niż
Zawartość parafiny, % masy nie więcej niż
Zawartość wody oznaczona przed wysyłką, % masy, nie
wiecei niż

Wymagania wg
PN-65/C-96170
45-60
-6

Metoda
badań wg
PN-84/C-04134
PN-89/C-04130

42-57
220

PN-73/C-04021
PN-82/C-04008

20 100

PN-85/C-04132

1,0

BN-70/0537-04

40

PN-89/C-04130

-4

PN-89/C-04130

2,0

PN-91/C-04109

0,1

PN-83/C-04523

2.4.2. Dostawy lepiszcza
Rodzaj lepiszcza i jego pochodzenie oraz uzgodnienie z dostawcą (producentem) zasady
jakościowego odbioru lepiszcza, powinny być akceptowane przez Inżyniera. Zabrania się
stosowania do tego samego asortymentu robót, lepiszczy pochodzących od różnych producentów.
Zmiana dostawcy (producenta) lepiszcza w trakcie trwania robót, wymaga zgody Inżyniera oraz
sprawdzenia receptury na mieszankę mineralno-bitumiczną. Wielkość i częstotliwość dostaw
powinna gwarantować ciągłość produkcji.
2.4.3. Transport i przechowywanie lepiszcza.
Lepiszcza należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodowych izolowanych i
zaopatrzonych w urządzenia grzewcze i zawory spustowe. Transport lepiszczy na zimno, powinien
odbywać się w cysternach samochodowych. Dopuszcza się stosowanie beczek lub innych
pojemników stalowych. Lepiszcza należy przechowywać w zbiornikach stalowych, wyposażonych
w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza
się magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych lub betonowych, przy spełnieniu tych
samych warunków. Ogólna objętość zbiorników, powinna umożliwiać magazynowanie lepiszcza
potrzebnego dla 15 dniowej produkcji otaczarki. Warunki przechowywania nie mogą powodować
utraty cech lepiszcza i obniżenie jego jakości. Zabrania się podgrzewania zbiorników na lepiszcze,
bezpośrednio płomieniem.
2.5. Środek adhezyjny.
2.5.1. Wymagania dla „Teraminu":
- przyczepność do kruszywa asfaltu za środkiem adhezyjnym 75%,
- wzrost przyczepności w porównaniu z asfaltem wyjściowym - dla bazaltu 20%,
- zasadowość nie więcej niż 0,5,
- zawartość substancji katioaktywnych nie mniej niż 50%.
2.5.2. Warunki stosowania środka adhezyjnego.
Środek powinien być dodawany do asfaltu przy pomocy automatycznego dozownika,
wprowadzającego środek do lepiszcza, bezpośrednio przed otoczeniem kruszywa w mieszalniku
otaczarki. Instalacja dozująca, powinna posiadać skuteczny układ wstępnego podgrzewania środka
adhezyjnego z zapewnieniem termostatowania.
2.5.3. Opakowanie, transport i przechowywanie „Teraminu”

„Teramin” winien być pakowany w beczki polietylenowe lub blaszane, albo cysterny. „Teramin”
należy przewozić w opakowaniach jednostkowych krytymi środkami transportowymi lub w
autocysternach. Środek należy przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 40°C, w miejscu
osłoniętym od napromieniowania słonecznego pod zadaszeniem w zamkniętych opakowaniach.
„Termin" może być przechowywany przez 18 miesięcy od daty produkcji.
2.6. Kontrola jakości materiałów
Badania podstawowych cech dostarczonych materiałów prowadzi Wykonawca. Poniżej podaje się
minimalny zakres badań oraz ich minimalną częstotliwość akceptowaną przez Zamawiającego
Badania podstawowych cech dostarczonych materiałów prowadzi Wykonawca. Poniżej podaje się
minimalny zakres badań oraz ich minimalną częstotliwość akceptowaną przez Zamawiającego.
2.6.1. Kruszywa.
Maksymalna liczba Mg, przypadająca na jedno badanie laboratoryjne.
kruszywo graRodzaj badania
wypełniacz
nulowane
Uziarnienie
500
50
Zawartość ziarna <0,075 mm
500
Wskaźnik piaskowy
500
Kształt ziaren
500
Zawartość ziaren przekruszonych
Ścieralność w bębnie kulowym
1000
Badania pełne lub półpełne na etapie akceptacji materiału do robót, wykonuje laboratorium
wskazane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
2.6.2. Lepiszcza
Rodzaj badania

asfalt D50

Penetracja
Temperatura mięknienia

50
50

3.SPRZĘT.
3.1. Wytwórnia mieszanki mineralno-bitumicznej.
Otaczarnia nie może zakłócić warunków ochrony środowiska tj. powodować zapylenia terenu,
zanieczyszczać wód i wywoływać hałas powyżej dopuszczalnych norm. Wydajność wytwórni musi
zapewnić zapotrzebowanie na mieszankę dla danej budowy. Wytwórnia musi posiadać pełne
wyposażenie gwarantujące właściwą jakość wytwarzanej mieszanki. Nie dopuszcza się ręcznego
sterowania produkcją. Dozowanie powinno odbywać się przy użyciu wagi sterowanej
automatycznie.
Układanie mieszanki może odbywać się jedynie przy użyciu mechanicznej układarki o wydajności
skorelowanej z wydajnością otaczarki i posiadającej następujące wyposażenie:
- automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną niweletą oraz
grubością,
- elementy wibrujące (nóż i płyta) do wstępnego zagęszczania wraz ze sprawną regulacją
częstotliwości i amplitudy drgań,
- urządzenie do podgrzewania elementów roboczych układarki.
Do zagęszczania mieszanki należy zastosować zestaw walców wybranych z następujących typów:
- walec gładki stalowy statyczny dwuwałowy - lekki lub średni,
- walec gładki, stalowy statyczny trzywałowy - średni,
- walec gładki, stalowy statyczny wibracyjny - lekki lub średni,
- walec ogumiony średni lub ciężki o regulowanym ciśnieniu w oponach,
- walec mieszany z jedną osią gładką wibracyjną a drugą ogumioną,

Wybór rodzaju walców do zagęszczenia pozostawia się Wykonawcy w zależności od jego
możliwości oraz grubości warstwy, wymaganego wskaźnika zagęszczenia, rodzaju mieszanki i
wielkości godzinnej produkcji otaczarki. W każdym przypadku zostanie użyty walec ogumiony lub
mieszany. Efekty osiągane proponowanym zestawem walców muszą być dokładnie sprawdzone na
odcinku próbnym przed dopuszczenie do bezpośredniego wykonawstwa.
Używane walce winny mieć nóż do obcinania krawędzi warstwy ścieralnej.
Użyty przez Wykonawcę sprzęt musi być sprawny technicznie i uzyskać akceptacje Inżyniera.
4. TRANSPORT.
Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki:
- do transportu mieszanki można używać wyłącznie samochodów samowyładowczych,
- czas transportu nie może przekraczać jednej godziny,
- samochody powinny charakteryzować się dużą pojemnością, tj. min. 10 Mg,
- powierzchnię wewnętrzną skrzyni wywrotek przed załadunkiem należy spryskać w niezbędnej
ilości środkiem zapobiegającym przyklejeniu się mieszanki,
- samochody muszą być wyposażone w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę w czasie
transportu,
- skrzynie wywrotek powinny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie
rozładunku, kiedy to układarką pcha przed sobą wywrotkę. Zaleca się stosowanie samochodów z
podwójnymi ściankami skrzyni, wyposażonej w system grzewczy.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne".
Zakres wykonywanych robót.
5.2.1. Projektowanie betonu asfaltowego na warstwę ścieralną:
a) Za przygotowanie receptur odpowiada Wykonawca, który przedstawi je Inżynierowi do
zatwierdzenia. Receptury powinny być opracowane dla konkretnych materiałów zaakceptowanych
wcześniej przez Inżyniera i przy wykorzystaniu reprezentowanych próbek tych materiałów.
Receptury powinny być opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o następujące
źródła:
- założenia materiałowe ujęte w PZJ,
- wytyczne niniejszej specyfikacji,
- zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe
- Zeszyt 48 IBDiM W-wa 1995,
- normy:
PN-74/S-96022 Nawierzchnie z betonu asfaltowego,
BN-73/6771-03 Projektowanie mas betonu asfaltowego,
- wyniki wykonywanych pełnych i niepełnych badań materiałów.
b) Rodzaje betonów asfaltowych do zaprojektowania.
Przewiduje się zastosowanie następujących rodzajów asfaltobetonów:
- beton asfaltowy o uziarnieniu 0/12,8 mm wg tablicy Nr 1 str. 8 Zeszyt Nr 48 - EBDiM 1995 r. na
warstwę ścieralną - grubości 4 cm,
c). Wymagania dla asfaltobetonów na warstwę ścieralną:
Cechy mechaniczne:
- stabilność: wg Marshalla w+60°C, nie mniej niż lOkN,
- odkształcenia wg Marshalla 2,5 - 4,0 mm,
- moduł sztywności wg metody pełzania pod obciążeniem statycznym 0,1 MPa, po 1 h +40°C nie
mniej niż 14 MPa. Cechy fizyczne:
- zawartość wolnych przestrzeni 2,0 - 4,0%,
- stopień wypełnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78 - 86%,
- nasiąkliwość, nie więcej niż 2% objętości

d). Uziarnienie.
Krzywe przesiewu zaprojektowanej mieszanki mineralnej, powinny mieścić się w polu dobrego
uziarnienia, przedstawione w p. 5.2.1.
e). Zawartość lepiszcza
Należy przyjąć procedurę dwuetapowego ustalenia właściwej ilości lepiszcza. W pierwszej fazie,
należy zaprojektować mieszankę mineralną wg zasad normy PN-74/S-96022, przyjmując
uziarnienie mieszanki odpowiednio do wartości granicznych podanych w p.5.2. Należy wykonać
pięć lub sześć próbek betonu asfaltowego, po trzy próbki w każdej serii, do badań wg metody
Marshalla, przy czym zawartość asfaltu w poszczególnych seriach nie powinna być zróżnicowana
więcej niż o 0,5%. Należy oznaczyć:
- gęstość pozorną,
- stabilność,
- osiadanie,
- zawartość wolnej przestrzeni w mieszance,
- zawartość wolnej przestrzeni w mieszance wypełnionej asfaltem.
Na bazie tych badań, należy wstępnie ustalić optymalną ilość asfaltu w mieszance. Należy
sporządzić ponadto cztery serie próbek do badań wg metody pełzania, przy czym zawartość asfaltu
w poszczególnych seriach powinna być równa:
- ilości optymalnej oznaczonej wg metody Marshalla,
- ilości optymalnej zmniejszonej o 0,3% bezwzgl.,
- ilości optymalnej zwiększonej o 0,3% bezwzgl.,
- ilości optymalnej zwiększonej o 0,6% bezwzgl.
Należy oznaczać osiadanie i obliczyć moduł sztywności oraz sporządzić wykres zależności modułu
sztywności od zwartości lepiszcza. Optymalną zawartość lepiszcza w betonie asfaltowym należy
ustalić ostatecznie na podstawie ww. wykresu, przy czym należy stosować się do następujących
kryteriów:
- bez względu na wartość modułu, ilość optymalna nie może być mniejsze od obliczonej na
podstawie badania wg metody Marshalla,
- ilość optymalną lepiszcza, można zwiększyć w porównaniu do ilości obliczonej na podstawie
badań wg metody Marshalla, o taką wartość, która nie powoduje zmniejszenia sztywności
mieszanki, więcej niż o 15% - jednak pod warunkiem, że wolna przestrzeń i wypełnienie jej
lepiszczem, będą mieściły się w zaleconych granicach,
- moduł sztywności z ustaloną ilością optymalną lepiszcza, nie może być mniejsza niż HMPa.
f). Zawartość środka adhezyjnego.
Należy przyjąć zawartość „Teraminu" w ilości 0,5% w stosunku do wagi asfaltu. Zawartość ta
winna być potwierdzona pozytywnymi wynikami badań odnośnie wzrostu przyczepności asfaltu do
kruszywa.
5.2.2. Wytwarzanie betonów asfaltowych.
A). Wymagania ogólne.
Wymagania odnośnie lokalizacji wytwórni i warunków prowadzeni produkcji omówiono w punkcie
3.1. niniejszej procedury.
B). Zarób próbny.
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji wykona w obecności Inżyniera, kontrolną
produkcję w postaci zarobu próbnego. Otaczarka musi zostać zaprogramowana zgodnie z
zatwierdzoną receptura roboczą. Najpierw zostanie wykonany zarób próbny na sucho, tj. bez
udziału lepiszcza, w celu dokonania kontroli dozowania kruszywa i zgodności składu
granulometrycznego z projektowaną krzywą uziarnienia. Dopuszczalne tolerancje dla kruszywa
powinny być zgodne z punktem 5.2.4. niniejszej specyfikacji. Próbkę kruszywa należy pobrać po
opróżnieniu zawartości mieszalnika. Po sprawdzeniu składu mieszanki mineralnej, należy wykonać
pełny zarób próbny z udziałem lepiszcza w ilości przewidzianej w recepturze. Sprawdzenia
zawartości lepiszcza w mieszance następuje w wyniku przeprowadzonej ekstrakcji. Należy
wykonać minimum dwie ekstrakcje próbek o masie minimum 500 gramów każda. Dopuszczalna

tolerancja dla asfaltu zgodnie z punktem 5.2.4. W przypadku stwierdzenia przekroczenia
dopuszczalnych tolerancji, należy dokonać korekty w urządzeniach ota- czarki i powtórzyć kontrolę
zarobu. Pozytywne przeprowadzenie próby, powinno zostać potwierdzone przez Inżyniera.
C). Odcinek próbny.
Odcinek próbny należy wykonać w warunkach maksymalnie zbliżonych do występujących na
drodze. Można wykorzystać do tego celu drogi dojazdowe lub place postojowe. Odcinek próbny
powinien mieć długość min. 50 m i musi być tak zaprogramowany, aby ustalić
warunki pracy całego zespołu maszyn dla osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych.
Wykonanie odcinka próbnego powinno zostać potwierdzone przez Inżyniera. Zagęszczenie
powinno odbywać się zgodnie z zaplanowanym schematem przejść walców, uwzględniając
szerokość pasa roboczego i zgodnie z ustalonymi parametrami zagęszczania: częstotliwość, siły
wymuszającej, liczby przejść, prędkości przejazdu.
D) Kontrola laboratoryjna w trakcie wykonywania odcinka próbnego.
W czasie kontroli należy:
- wykonać ekstrakcję przynajmniej dwóch próbek o wadze co najmniej 500 gramów każda,
na bazie pobranej mieszanki przygotować dwie serie po trzy próbki (w pewnym odstępie czasu) dla
określenia średniej gęstości pozornej oraz badania stabilności i odkształcenia metodą Marshalla.
- kontrolować temperaturę mieszanki w czasie rozkładania i zagęszczania,
- kontrolować prawidłowość i ilość przywołań,
- jeśli w dyspozycji laboratorium jest izotopowy miernik gęstości, należy na bieżąco śledzić zmiany
gęstości warstwy i na bazie tych wyników, potwierdzić lub skorygować ilość przy- wałowań
poszczególnych walców,
- na bieżąco kontrolować grubość zagęszczonej warstwy,
- na bieżąco oceniać uzyskiwaną makrostrukturę warstwy,
- po całkowitym wystygnięciu warstwy wyciąć min. 6 próbek w celu określenia stopnia jej
zagęszczenia poprzez porównanie gęstości pozornej tych próbek z gęstością pozorną wzorcowych
próbek Marshalla, przy czym wszystkie badana próbki muszą osiągnąć wymagane zagęszczenie,
- określić nasiąkliwość,
- skontrolować grubość na wyciętych próbkach.
W przypadku nie osiągnięcia wymaganych parametrów, odcinek próbny należy
powtórzyć, dokonując korekty w założeniach.
Zamawiający wyznaczy laboratorium sprawujące nadzór nad odcinkiem próbnym.
5.2.3. Produkcja mieszanek.
Produkcja mieszanki może zostać rozpoczęta na wniosek Wykonawcy, po wyrażeniu zgody przez
Inżyniera. Wykonawca opracuje harmonogram pracy otaczarki, zapewniający ciągłość produkcji i
układania mieszanki. Bez ważnej, zatwierdzonej receptury laboratoryjnej, Wykonawca nie może
rozpocząć produkcji.
A) Przygotowanie mieszanki.
Roboczy skład mieszanki przygotowuje Wykonawca opracowując go na bazie receptury
laboratoryjnej. Służy on do zaprogramowania naważania poszczególnych frakcji kruszywa oraz
wypełniacza i lepiszcza. Skład mieszanki należy umieścić na tablicy w widocznym miejscu dla
operatora i nadzoru.
Kruszywo musi być suche i sypkie, bez zanieczyszczeń powstałych w czasie transportu i
składowania.
Temperatura kruszywa i lepiszcza podawanego do mieszalnika muszą być ściśle przestrzegane i
powinny wynosić w stopniach Celsjusza:
- asfalt D50: 145-165, mieszanka kruszywa z suszarki: 165 - 180.
Temperatura gotowej mieszanki powinna wynosić: 145 - 170°C.
B) Dozowanie składników.
Dozowanie powinno odbywać się przy użyciu wagi sterowanej automatycznie. Dopuszcza się
objętościowe dozowanie lepiszcza. Nie dopuszcza się ręcznego sterowania odważaniem
składników. Należy zagwarantować dozowanie składników z następującą dokładnością:

- kruszywo ±2,5%,
- wypełniacz ±1,0% w stosunku do masy zarobu,
- lepiszcze ±0,3% bezwzględnej zawartości asfaltu przewidzianej w składzie mieszanki w stosunku
do masy zarobu z dodatkiem środka adhezyjnego.
5.2.4. Mieszanie składników mieszanki.
Do mieszalnika, należy podawać składniki w następującej kolejności: kruszywo grube, kruszywo
średnie, kruszywo drobne, wypełniacz, a po ich wymieszaniu - lepiszcze. Mieszanie składników
powinno odbywać się do chwili uzyskania jednorodnej mieszanki pod względem wyglądu i
konsystencji, a wszystkie ziarna powinny być całkowicie otoczone lepiszczem. Wagę jednego
zarobu ustala się tak, aby wykorzystać pojemność mieszalnika.
Dopuszczalne odchylenia od założonego składu. Dopuszcza się następujące odchylenia od założeń
produkcyjnych (receptury):
- frakcja powyżej 2 mm ±3%,
- frakcja poniżej 0,075 mm ±1,2%,
- lepiszcze ±0,3%.
5.2.5. Wbudowanie mieszanki.
A). Warunki ogólne.
Układanie mieszanki na warstwę ścieralną powinno odbywać się w sprzyjających warunkach
atmosferycznych tj. przy suchej pogodzie, w temperaturze powyżej 10°C. Za każdorazową zgodą
Zamawiającego, prace mogą być prowadzone w temperaturze powyżej 5°C. Zabrania się układania
mieszanki w czasie deszczu. Prace powinny być prowadzone działkami roboczymi o długości
minimum 300m.
B). Grubość układanych warstw.
- beton asfaltowy 0/12,8 mm na warstwę ścieralną. 4 cm
5.2.6. Układanie.
Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie
wyznaczona przy użyciu stalowej linki, stanowiącej horyzont odniesienia dla czujników automatyki
układarki. Przed przystąpieniem do układania, urządzenia robocze układarki należy podgrzać.
Układanie mieszanki powinno odbywać się w sposób ciągły, bez przestoju z jednostajną prędkością
2 - 4 m na minutę. W zasobniku układarki powinna znajdować się mieszanka.
5.2.7. Wykonanie złączy.
Złącza poprzeczne, wynikające z końca dziennej działki, należy wykonać przez równe obcięcie a
następnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwy przed uszkodzeniem.
Złącze poprzeczne ze starą nawierzchnią, należy wykonać poprzez wcięcie na długość określonej w
Dokumentacji Projektowej. Złącza podłużne powinny być wykonane po obcięciu krawędzi i
posmarowaniu lepiszczem. Złącza poszczególnych warstw, powinny być przesunięte o około 20 cm
względem siebie. Wymaga się, by dzienna działka robocza była wykonana na całej szerokości
jezdni.
5.2.8. Zagęszczanie nawierzchni.
A). Ogólne zasady.
Należy stosować sposób zagęszczania opracowany i sprawdzony na odcinku próbnym w
dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzętu. Początkowa temperatura mieszanki w czasie
zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 135°C dla asfaltu D50, Warstwę należy zagęścić do
uzyskania wskaźnika zagęszczenia: 98%. Temperatura w trakcie zagęszczania powinna zawierać
się w przedziale 145 - 120 °C. Zagęszczanie ukończyć w ciągu 15 minut.
B). Zagęszczenie mieszanki.
Przy zagęszczeniu mieszanki, należy przestrzegać następujących zasad:
zagęszczenie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, w zależności od
szerokości zagęszczonego pasa roboczego, grubości układanej warstwy i rodzaju mieszanki,
zgodnie z wynikami osiągniętymi na odcinku próbnym,
zagęszczenie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, najeżdżać na wałowaną
warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed walcem, rozpoczynać wałowanie

walcem gładkim a następnie ogumionym przy niskim ciśnieniu w oponach, podwyższając je w
miarę wałowania, manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym,
zabrania się postoju walca na ciepłej nawierzchni, prędkość przejazdu walca powinna być
jednostajna w granicach 2-4 km/h na początku i w granicach 4-6 km/h w dalszej fazie wałowania,
wałowanie na odcinku luku o jednostronnym spadku, zależy rozpocząć od dolnej krawędzi ku
górze, zabrania się używania walców ogumionych z zużytymi lub bieżnikowymi oponami i nie
posiadających możliwości zmiany ciśnienia walce wibracyjne powinny posiadać zakres
częstotliwości drgań w przedziale 33 - 35 Hz.
5.2.9. Efekt końcowy.
Ułożona i zagęszczona warstwa, ma charakteryzować się następującymi cechami:
- jednorodność powierzchni,
- nasiąkliwość (max 2%),
- równość - nierówności nie mogą przekraczać 4 mm,
Ilość miejsc wykazujących odchylenia nie może przekraczać 15 na 1 km pasa ruchu oraz 2 na
jednym hektometrze,
- grubość warstwy (tolerancja ±5 mm),
- szerokość warstwy (tolerancja ±5 cm),
- zawartość wolnych przestrzeni (4,5 - 8%).
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Kontrola polega na
zgodności z wymaganiami PN -74/S-96022.
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań na budowie. Laboratorium
Wykonawcy musi być wyposażone w niezbędną aparaturę umożliwiającą przeprowadzenie badań
kontrolnych przewidzianych w Specyfikacji. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy od
okresu przygotowawczego (badania zgromadzonych materiałów) poprzez etap budowy (produkcja i
wbudowanie mieszanek), aż do badań końcowych (jakość wykonanej nawierzchni).
6.3. Badania jakości robót w czasie budowy.
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczyć
kopie raportów dla Inżyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać z
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót. Częstotliwość badań w czasie
budowy przedstawiono poniżej.
Lp.
1.
.2.

Wyszczególnienie badań
Penetracje asfaltu

3.

Zawartość asfaltu

4.

Uziamienie mieszanki mineralnej Codziennie

5.

Stabilność według Marshalla

6.

Nasiąkliwość

w przypadkach wątpliwych

7.

Zagęszczenie warstwy
Zawartość wolnych przestrzeni

codziennie na dwóch próbkach

8.
9.
10.

Własność kruszywa

Grubość warstwy
Ukształtowanie sytuacyjno
wysokościowe

Częstotliwość badań
dla każdej dostawy

Na bieżąco

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy ścieralnej.

6.4.1. Równość warstwy ścieralnej.
Powierzchnia warstwy powinna być równa i ukształtowana zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Pomiaru nierówności w kierunku podłużnym dokonuje się dla warstwy wiążącej - planografem w
sposób ciągły. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą co 100 metrów.
Nierówności dla warstwy wiążącej nie powinny przekraczać 6 mm.
6.4.2. Niweleta warstwy ścieralnej.
Niweleta warstwy wiążącej powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Tolerancja dla
niwelety warstwy wiążącej wynosi ±10 mm.
6.4.3. Szerokość warstwy ścieralnej.
Szerokość warstwy wiążącej nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż ±5cm.
Szerokość warstwy wiążącej powinna być większa od szerokości warstwy ścieralnej o co najmniej
grubość warstwy ścieralnej lub o wartość wskazaną w Dokumentacji Projektowej.
6.4.4. Grubość warstwy ścieralnej.
Grubość warstwy wiążącej Wykonawca powinien mierzyć najpóźniej 24 godziny po jej wykonaniu,
co najmniej w dwóch losowo wybranych punktach na każdej działce roboczej i nie rzadziej niż w
jednym punkcie na każde 600m2. Przed odbiorem nawierzchni, Wykonawca sprawdzi grubość
warstwy nawierzchni w obecności Inżyniera przynajmniej w trzech losowo wybranych punktach
lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na każde 1000m2. Dopuszcza się tolerancję grubości
warstwy ±5 mm.
6.4.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia.
Wykonawca zobowiązany jest do badania zagęszczenia wykonanej warstwy wiążącej nawierzchni.
Wykonuje się to poprzez wycięcie próbki z gotowej nawierzchni po jej zagęszczeniu i ostygnięciu.
Do wycięcia próbek powinno się używać mechanicznej wiertnicy, która wycina cylindryczne
próbki w stanie nienaruszonym. Należy pobrać losowo min. dwie próbki przy dziennej działce
długości 500 m i cztery próbki przy działce dłuższej. Wskaźnik zagęszczenia oblicza się przez
porównanie gęstości pozornej próbki wyciętej z nawierzchni do gęstości pozornej średniej
wzorcowej próbki zagęszczonej wg metody Marshalla i wyraża się w procentach. Do oceny
zagęszczenia odcinka przyjmuje się średnią z dwóch próbek. Dopuszcza się i inne metody badań
zagęszczenia po akceptacji ich przez Inżyniera. Wymagany wskaźnik zagęszczenia wynosi dla
warstwy wiążącej 98%.
7.OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiaru jest m2 wykonanej warstwy ścieralnej nawierzchni grubości 4 i 5 cm z betonu
asfaltowego o uziamieniu ciągłym.
Ogólne zasady dotyczące obmiaru podano w ST "Wymagania Ogólne".
8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne wymagania odnośnie płatności podano w ST "Wymagania Ogólne". Płatność za lm2
wykonanej warstwy ścieralnej grubości 4 cm betonu asfaltowego zgodnie z obmiarem i oceną
jakości materiałów, mieszanki i nawierzchni na podstawie wyników pomiarów i badań
laboratoryjnych.
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy ułożyć: warstwę ścieralną z betonu asfaltowego 0/12,8
grubości 4 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 mm - gr. 4 cm
Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
- zakup i dostarczenie mieszanki,
- wytworzenie betonu asfaltowego na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Inżyniera

recepty laboratoryjnej,
- transport mieszanki na miejsce wbudowania,
- posmarowanie bitumem krawędzi urządzeń obcych i oporników,
- mechaniczne i ręczne rozścielenie warstwy,
- obcięcie krawędzi nawierzchni,
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-87/B-01100 Kruszywo mineralne. Kruszywo skalne. Podział nazwy, określenia.
PN-B-11112 luty 1996. Kruszywa mineralne. Kruszywa do nawierzchni drogowych.
BN-61/S-96504 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych.
PN-74/S-96022 Nawierzchnie z betonu asfaltowego.
BN-73/6771-03 Projektowanie mas betonu asfaltowego.
Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenie trwałe
zeszyt nr 48 IBDiM W-wa 1995.

