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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE
1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej – „Wymagania Ogólne” jest odniesienie si do wymaga wspólnych dla
poszczególnych wymaga technicznych dotycz cych wykonania i odbioru robót, które zostan wykonane zgodnie z projektem budowlanym, pn:
„BUDOWA UL. BRZOSKWINIOWEJ , CI GÓW PIESZO-JEZDNYCH , ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH, CHODNIKÓW ,
SKRZY OWA I SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE ZBIORNIKAMI RETENCYJNO – ROZS CZAJ CYMI”
1.2. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj wymagania ogólne, wspólne dla robót obj tych szczegó owymi specyfikacjami
technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót drogowych jako:
Szczegó owe Specyfikacje Techniczne (SST):
SST – 01 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych.
SST – 02 Roboty ziemne
SST – 03 Wykonanie wykopów w gruncie I-V kategorii.
SST – 04 Koryto wraz z profilowaniem i zag szczaniem pod a.
SST – 05 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne.
SST – 06 Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie.
SST – 07 Kraw niki betonowe.
SST – 08 Warstwy ods czaj ce.
SST – 09 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.
SST – 10 Betonowe obrze a chodnikowe.
SST – 11 Chodniki z brukowej kostki betonowej.
SST – 12 Oznakowanie pionowe
SST – 13 Sie kanalizacji deszczowej
SST – 14 Rozbiórka elementów dróg.
SST – 15 Oznakowanie poziome

1.3. Okre lenia podstawowe
yte w ST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie w ka dym przypadku nast puj co:
1.3.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nieb cy budynkiem, stanowi cy ca
techniczno-u ytkow (drog ) albo jego cz stanowi
odr bny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, w ze ).
1.3.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urz dzeniami
technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.3.3. Droga tymczasowa (monta owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obs uguj cych zadanie budowlane na
czas jego wykonania, przewidziana do usuni cia po jego zako czeniu.
1.3.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarze i okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania robót.
1.3.5. Jezdnia - cz korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.3.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania robotami i do wyst powania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.
1.3.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dziel cymi jezdnie.
1.3.8. Konstrukcja nawierzchni - uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po czenia.
1.3.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz wykopu, która jest ograniczona koron drogi i skarpami rowów.
1.3.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u enia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.3.11. Rejestr obmiarów - akceptowany przez In yniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, s
cy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru
dokonywanych robót w formie wylicze , szkiców i ew. dodatkowych za czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj potwierdzeniu przez
In yniera.
1.3.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzenia
wszelkich bada i prób zwi zanych z ocen jako ci materia ów oraz robót.
1.3.13. Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj projektow i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez In yniera.
1.3.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespó warstw s
cych do przejmowania i rozk adania obci
od ruchu na pod e gruntowe i
zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu.
Warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio oddzia ywaniu ruchu i czynników atmosferycznych.
Warstwa wi ca - warstwa znajduj ca si mi dzy warstw cieraln a podbudow , zapewniaj ca lepsze roz enie napr
w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow .
Warstwa wyrównawcza - warstwa s
ca do wyrównania nierówno ci podbudowy lub profilu istniej cej nawierzchni.
Podbudowa - dolna cz
nawierzchni s
ca do przenoszenia obci
od ruchu na pod e. Podbudowa mo e sk ada si z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
Podbudowa zasadnicza - górna cz podbudowy spe niaj ca funkcje no ne w konstrukcji nawierzchni. Mo e ona sk ada si z jednej
lub dwóch warstw.
Podbudowa pomocnicza - dolna cz
podbudowy spe niaj ca, obok funkcji no nych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dzia aniem wody, mrozu i przenikaniem cz stek pod a. Mo e zawiera warstw mrozoochronn , ods czaj
lub odcinaj .
Warstwa mrozoochronna - warstwa, której g ównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dzia ania mrozu.
Warstwa odcinaj ca - warstwa stosowana w celu uniemo liwienia przenikania cz stek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni
le cej powy ej.
Warstwa ods czaj ca - warstwa s
ca do odprowadzenia wody przedostaj cej si do nawierzchni.
1.3.15. Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.3.16. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
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1.3.17. Odpowiednia (bliska) zgodno - zgodno wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je li przedzia tolerancji nie zosta
okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.3.18. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaj cymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas
drogowy mo e równie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz dze chroni cych ludzi i rodowisko przed
uci liwo ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.3.19. Pobocze - cz
korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si pojazdów, umieszczenia urz dze bezpiecze stwa ruchu i
wykorzystywana do ruchu pieszych, s
ca jednocze nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.3.20. Pod e - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni do g boko ci przemarzania.
1.3.21. Pod e ulepszone - górna warstwa pod a, le ca bezpo rednio pod nawierzchni , ulepszona w celu umo liwienia przej cia ruchu
budowlanego i w ciwego wykonania nawierzchni.
1.3.22. Polecenie In yniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In yniera, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót
lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy.
1.3.23. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji projektowej.
1.3.24. Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego po czenia drogowego lub ca kowita modernizacja (zmiana parametrów
geometrycznych trasy w planie i przekroju pod nym) istniej cego po czenia.
1.3.25. Przeszkoda naturalna - element rodowiska naturalnego, stanowi cy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyk ad dolina,
bagno, rzeka itp.
1.3.26. Przeszkoda sztuczna - dzie o ludzkie, stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyk ad droga, kolej, ruroci g itp.
1.3.27. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj , charakterystyk i wymiary obiektu
cego przedmiotem robót.
1.3.28. Rekultywacja - roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji
zadania budowlanego.
1.3.29. lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiarem) w kolejno ci technologicznej ich wykonania.
1.3.30. Zadanie budowlane - cz
przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn ca
konstrukcyjn lub technologiczn , zdoln do
samodzielnego spe nienia przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych. Zadanie mo e polega na wykonywaniu robót zwi zanych z budow ,
modernizacj , utrzymaniem oraz ochron budowli drogowej lub jej elementu.
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
In yniera.

ich wykonania oraz za ich zgodno

z dokumentacj projektow , ST i poleceniami

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj i wspó rz dne punktów g ównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno za ochron przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ko cowego
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt.
1.4.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegó owych
warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia na dokumentacj projektow :
Zamawiaj cego,
sporz dzon przez Wykonawc .
1.4.3. Zgodno robót z dokumentacj projektow i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez In yniera Wykonawcy stanowi cz
umowy, a
wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno ich wa no ci wymieniona w „Ogólnych
warunkach umowy”.
Wykonawca nie mo e wykorzystywa b dów lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi In yniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbie no ci opis wymiarów wa niejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b
zgodne z dokumentacj projektow i ST.
Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w ST b
uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s odchylenia w
ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz by jednorodne i wykazywa zgodno z okre lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog przekracza dopuszczalnego przedzia u tolerancji.
W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b
w pe ni zgodne z dokumentacj projektow lub ST i wp ynie to na niezadowalaj
jako elementu budowli, to takie materia y zostan zast pione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób okre lony w wymaganiach ogólnych, w
okresie trwania realizacji kontraktu, a do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi In ynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarz dem drogi i
organem zarz dzaj cym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zale no ci od potrzeb i post pu
robót projekt organizacji ruchu powinien by aktualizowany przez Wykonawc na bie co.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa wszystkie tymczasowe urz dzenia
zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y, itp., zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzgl dów
bezpiecze stwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b
akceptowane przez In yniera.
Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony z In ynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez In yniera, tablic informacyjnych, których tre b dzie zatwierdzona przez In yniera.
Tablice informacyjne b
utrzymywane przez Wykonawc w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen umown .
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
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Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a do zako czenia i odbioru
ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym: ogrodzenia, por cze,
wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, wygody spo eczno ci i innych.
Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony z In ynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez In yniera, tablic informacyjnych, których tre b dzie zatwierdzona przez In yniera.
Tablice informacyjne b
utrzymywane przez Wykonawc w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen umown .
1.4.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi zek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie:
utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej, podejmowa wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si do
przepisów i norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó terenu budowy oraz b dzie unika uszkodze lub uci liwo ci dla osób lub
asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.
Stosuj c si do tych wymaga b dzie mia szczególny wzgl d na:
lokalizacj baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych, rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
- mo liwo ci powstania po aru.
1.4.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materia y atwopalne b
sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji robót albo przez
personel Wykonawcy.
1.4.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia
Materia y, które w sposób trwa y s szkodliwe dla otoczenia, nie b
dopuszczone do u ycia.
Nie dopuszcza si u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od dopuszczalnego, okre lonego
odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b
mia y aprobat techniczn wydan przez uprawnion jednostk , jednoznacznie
okre laj
brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na rodowisko.
Materia y, które s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich szkodliwo zanika (np. materia y
pylaste) mog by u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiaj cy powinien otrzyma zgod na u ycie tych materia ów od w ciwych organów administracji pa stwowej.
Je eli Wykonawca u
materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u ycie spowodowa o jakiekolwiek
zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy.
1.4.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak ruroci gi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze w czasie
trwania budowy.
Wykonawca zobowi zany jest umie ci w swoim harmonogramie rezerw czasow dla wszelkiego rodzaju robót, które maj by
wykonane w zakresie prze enia instalacji i urz dze podziemnych na terenie budowy i powiadomi In yniera i w adze lokalne o zamiarze
rozpocz cia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi In yniera i zainteresowane w adze
oraz b dzie z nimi wspó pracowa dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.
1.4.9. Ograniczenie obci
osi pojazdów
Wykonawca stosowa si b dzie do ustawowych ogranicze obci enia na o przy transporcie materia ów i wyposa enia na i z terenu
robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do przewozu nietypowych wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym
takim przewozie powiadamia In yniera. Pojazdy i adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b
dopuszczone na wie o uko czony
fragment budowy w obr bie terenu budowy i Wykonawca b dzie odpowiada za napraw wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami In yniera.
1.4.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy.
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni odzie dla
ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga okre lonych powy ej nie podlegaj odr bnej zap acie i s
uwzgl dnione w cenie umownej.
1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od daty rozpocz cia do
daty zako czenia robót (do wydania potwierdzenia zako czenia przez In yniera).
Wykonawca b dzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposób, aby
budowla drogowa lub jej elementy by y w zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In yniera powinien rozpocz roboty utrzymaniowe
nie pó niej ni w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1.4.12. Stosowanie si do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi zany jest zna wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
które s w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych
podczas prowadzenia robót.
Wykonawca b dzie przestrzega praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich wymaga prawnych
odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze lub metod i w sposób ci y b dzie informowa In yniera o swoich dzia aniach,
przedstawiaj c kopie zezwole i inne odno ne dokumenty.
2. MATERIA Y
2.1. ród a uzyskania materia ów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów przeznaczonych do robót Wykonawca
przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia ów i odpowiednie
wiadectwa bada laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez In yniera.
Zatwierdzenie partii materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie materia y z danego ród a uzyskaj
zatwierdzenie.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada w celu udokumentowania, e materia y uzyskane z dopuszczonego ród a w
sposób ci y spe niaj wymagania ST w czasie post pu robót.
2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów z jakichkolwiek róde
miejscowych w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy In ynierowi wymagane dokumenty przed
rozpocz ciem eksploatacji ród a.
Wykonawca przedstawi dokumentacj zawieraj
raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan przez siebie
metod wydobycia i selekcji do zatwierdzenia In ynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno za spe nienie wymaga ilo ciowych i jako ciowych materia ów z jakiegokolwiek ród a.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi zane z dostarczeniem
materia ów do robót.
Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b
formowane w ha dy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga umowy lub wskaza In yniera.
Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody In yniera, Wykonawca nie b dzie prowadzi adnych wykopów w obr bie terenu
budowy poza tymi, które zosta y wyszczególnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja róde materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytwórni materia ów
Wytwórnie materia ów mog by okresowo kontrolowane przez In yniera w celu sprawdzenia zgodno ci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materia ów mog by pobierane w celu sprawdzenia ich w ciwo ci. Wynik tych kontroli b dzie
podstaw akceptacji okre lonej partii materia ów pod wzgl dem jako ci.
W przypadku, gdy In ynier b dzie przeprowadza inspekcj wytwórni, b
zachowane nast puj ce warunki:
In ynier b dzie mia zapewnion wspó prac i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia ów w czasie przeprowadzania inspekcji,
In ynier b dzie mia wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie odbywa si produkcja materia ów przeznaczonych do
realizacji umowy.
2.4. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan przez Wykonawc wywiezione z terenu budowy, b
z one w miejscu
wskazanym przez In yniera. Je li In ynier zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych robót, ni te dla których zosta y zakupione,
to koszt tych materia ów zostanie przewarto ciowany przez In yniera.
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj si nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko,
licz c si z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem
2.5. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b
one potrzebne do robót, by y zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowa y swoj jako i w ciwo do robót i by y dost pne do kontroli przez In yniera.
Miejsca czasowego sk adowania materia ów b
zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z In ynierem
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc .
2.6. Wariantowe stosowanie materia ów
Je li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj mo liwo wariantowego zastosowania rodzaju materia u w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi In yniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u yciem materia u, albo w okresie d szym, je li
dzie to wymagane dla bada prowadzonych przez In yniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by pó niej zmieniany bez
zgody In yniera.
3. SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako
wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgl dem typów i ilo ci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez In yniera; w przypadku braku ustale w takich
dokumentach sprz t powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez In yniera.
Liczba i wydajno sprz tu b dzie gwarantowa przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach In yniera w terminie przewidzianym umow .
Sprz t b cy w asno ci Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy.
dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.
Wykonawca dostarczy In ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj mo liwo wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi In yniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji
In yniera, nie mo e by pó niej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy, zostan przez In yniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn niekorzystnie na jako
wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach In yniera, w terminie przewidzianym umow .
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b
spe nia wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obci
na osie i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci
na
osie mog by dopuszczone przez In yniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca b dzie usuwa na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow oraz za jako zastosowanych materia ów i wykonywanych
robót, za ich zgodno z dokumentacj projektow , wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami In yniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich elementów robót
zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie przez In yniera.
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan , je li wymaga tego
dzie In ynier, poprawione przez Wykonawc na w asny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez In yniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich
dok adno .
Decyzje In yniera dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b
oparte na wymaganiach sformu owanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In ynier uwzgl dni
wyniki bada materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an kwesti .
Polecenia In yniera b
wykonywane nie pó niej ni w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod
gro
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jako ci
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty In yniera programu zapewnienia jako ci, w którym
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z
dokumentacj projektow , ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez In yniera.
Program zapewnienia jako ci b dzie zawiera :
a) cz ogóln opisuj :
organizacj wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
bhp.,
wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jako i terminowo wykonania poszczególnych elementów robót,
system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci wykonywanych robót,
wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub laboratorium, któremu Wykonawca
zamierza zleci prowadzenie bada ),
sposób oraz form gromadzenia wyników bada laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów steruj cych, a tak e
wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form przekazywania tych
informacji In ynierowi;
b) cz szczegó ow opisuj
dla ka dego asortymentu robót:
wykaz maszyn i urz dze stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w mechanizmy do
sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat ich w ciwo ci w czasie transportu,
sposób i procedur pomiarów i bada (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urz dze , itp.)
prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jako ci robót
Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn za on jako robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe
kontrol robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada materia ów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In ynier mo e za da od Wykonawcy przeprowadzenia bada w celu zademonstrowania, e
poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy.
Wykonawca b dzie przeprowadza pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci zapewniaj
stwierdzenie, e roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu bada i ich cz stotliwo s okre lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zosta y one tam okre lone, In ynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie robót zgodnie z umow .
Wykonawca dostarczy In ynierowi wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj wa
legalizacj ,
zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj wymaganiom norm okre laj cych procedury bada .
In ynier b dzie mie nieograniczony dost p do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
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In ynier b dzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz cych urz dze
laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b
tak powa ne, e
mog wp yn ujemnie na wyniki bada , In ynier natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero
wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako tych materia ów.
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada materia ów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki b
pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mog by z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada .
In ynier b dzie mie zapewnion mo liwo udzia u w pobieraniu próbek.
Na zlecenie In yniera Wykonawca b dzie przeprowadza dodatkowe badania tych materia ów, które budz w tpliwo ci co do jako ci,
o ile kwestionowane materia y nie zostan przez Wykonawc usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.
Pojemniki do pobierania próbek b
dostarczone przez Wykonawc i zatwierdzone przez In yniera. Próbki dostarczone przez
Wykonawc do bada wykonywanych przez In yniera b
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In yniera.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez In yniera.
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi In yniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji In yniera.
6.5. Raporty z bada
Wykonawca b dzie przekazywa In ynierowi kopie raportów z wynikami bada jak najszybciej, nie pó niej jednak ni w terminie
okre lonym w programie zapewnienia jako ci.
Wyniki bada (kopie) b
przekazywane In ynierowi na formularzach wed ug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez In yniera
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, In ynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materia ów u ród a ich wytwarzania
i zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materia ów.
In ynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie ocenia zgodno materia ów i
robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada dostarczonych przez Wykonawc .
In ynier mo e pobiera próbki materia ów i prowadzi badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada
wyka , e raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to In ynier poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj
projektow i ST. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada i pobierania próbek poniesione zostan przez
Wykonawc .
6.7. Certyfikaty i deklaracje
In ynier mo e dopu ci do u ycia tylko te materia y, które posiadaj :
certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów technicznych,
deklaracj zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
Polsk Norm lub aprobat techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s obj te
certyfikacj okre lon w pkt 1i które spe niaj wymogi ST.
W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s wymagane przez ST, ka da partia dostarczona do robót b dzie posiada te
dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemys owe musz posiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami bada
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada b
dostarczone przez Wykonawc In ynierowi.
Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj tych wymaga b
odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy b
dokonywane na bie co i b
dotyczy przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.
Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b
czytelne, dokonane trwa technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b
oznaczone kolejnym numerem za cznika i opatrzone dat i
podpisem Wykonawcy i In yniera.
Do dziennika budowy nale y wpisywa w szczególno ci:
dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
dat przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez In yniera programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,
terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia In yniera,
daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych odbiorów robót,
wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub wymaganiom
szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
zgodno rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada z podaniem, kto je przeprowadza ,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza ,
inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b
przed one In ynierowi do ustosunkowania si .
Decyzje In yniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In yniera do ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak stron umowy i nie ma
uprawnie do wydawania polece Wykonawcy robót.
(2) Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów robót. Obmiary
wykonanych robót przeprowadza si w sposób ci y w jednostkach przyj tych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze
i kontrolne wyniki bada Wykonawcy b
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi
za czniki do odbioru robót. Winny by udost pnione na ka de yczenie In yniera.
(4) Pozosta e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nast puj ce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj zadania budowlanego,
b) protoko y przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protoko y odbioru robót,
e) protoko y z narad i ustale ,
f) korespondencj na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy b
zawsze dost pne dla In yniera i przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót b dzie okre la faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj projektow i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In yniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b
wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan poprawione wg instrukcji In yniera na pi mie.
Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci wymagan do celu miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc i In yniera.
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów
ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b
obmierzone poziomo wzd linii osiowej.
Je li ST w ciwe dla danych robót nie wymagaj tego inaczej, obj to ci b
wyliczone w m3 jako d ugo pomno ona przez redni
przekrój.
Ilo ci, które maj by obmierzone wagowo, b
wa one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b
zaakceptowane przez In yniera.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj bada atestuj cych
to Wykonawca b dzie posiada wa ne wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b
przez Wykonawc utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wa enia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom ST B dzie utrzymywa
wyposa enie zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez In yniera.

to

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary b
przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak e w przypadku wyst powania
szej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b
wykonane w sposób zrozumia y i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b
uzupe nione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog by do czone w formie oddzielnego za cznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie
uzgodniony z In ynierem.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zale no ci od ustale odpowiednich ST, roboty podlegaj nast puj cym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
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b) odbiorowi cz ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych robót, które w dalszym
procesie realizacji ulegn zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.
Odbioru robót dokonuje In ynier.
Gotowo danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
In yniera. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie In yniera.
Jako i ilo robót ulegaj cych zakryciu ocenia In ynier na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj projektow , ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje In ynier.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika
budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie In yniera.
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia przez In yniera
zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci In yniera i Wykonawcy. Komisja
odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodno ci wykonania robót z dokumentacj projektow i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si z realizacj ustale przyj tych w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i
ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w warstwie cieralnej lub robotach
wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacj projektow i ST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon warto wykonywanych robót w stosunku do wymaga przyj tych w
dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó odbioru ostatecznego robót sporz dzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa nast puj ce dokumenty:
dokumentacj projektow podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a sporz dzona w trakcie realizacji
umowy,
szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiarów (orygina y),
wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada i oznacze laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z ST i ew. PZJ,
opini technologiczn sporz dzon na podstawie wszystkich wyników bada i pomiarów za czonych do dokumentów odbioru,
wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w cicielom urz dze ,
geodezyjn inwentaryzacj powykonawcz robót i sieci uzbrojenia terenu,
kopi mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b
gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawc wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b
zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
„Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstaw p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc za jednostk obmiarow ustalon dla danej pozycji
kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw p atno ci jest warto (kwota) podana przez Wykonawc w danej
pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia wszystkie czynno ci, wymagania i badania
sk adaj ce si na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b
obejmowa :
robocizn bezpo redni wraz z towarzysz cymi kosztami,
warto zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
warto pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami,
koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nale y wlicza podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne.
Koszt dostosowania si do wymaga warunków umowy i wymaga ogólnych zawartych w obejmuje wszystkie warunki okre lone w
ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z In ynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu In ynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie wynikaj cych z post pu robót,
ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa ruchu,
op aty/dzier awy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa i drena u,
tymczasow przebudow urz dze obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa pionowych, poziomych, barier i wiate ,
utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
1.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).
2.
Zarz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO CIOWYCH
SST-01
1. WST P
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych
z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysoko ciowych.
1.2. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z wszystkimi czynno ciami
umo liwiaj cymi i maj cymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz po enia obiektów in ynierskich.
1.2.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych
W zakres robót pomiarowych, zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko ciowych wchodz :
sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko ciowego punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych,
uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych (reperów roboczych),
wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób u atwiaj cy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3. Okre lenia podstawowe
1.3.1. Punkty g ówne trasy - punkty za amania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz tkowy i ko cowy punkt trasy.
1.3.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s
Wymaganiach ogólnych pkt 1.3

zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 1.4
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w Wymaganiach ogólnych pkt 2.
2.2. Rodzaje materia ów
Do utrwalenia punktów g ównych trasy nale y stosowa pale drewniane z gwo dziem lub pr tem stalowym, s upki betonowe albo
rury metalowe o d ugo ci oko o 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granic robót ziemnych, w s siedztwie punktów za amania trasy, powinny mie rednic od 0,15
do 0,20 m i d ugo od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozosta ych punktów nale y stosowa paliki drewniane rednicy od 0,05 do 0,08 m i d ugo ci oko o 0,30 m, a dla
punktów utrwalanych w istniej cej nawierzchni bolce stalowe rednicy 5 mm i d ugo ci od 0,04 do 0,05 m.
wiadki” powinny mie d ugo oko o 0,50 m i przekrój prostok tny.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Wymaganiach ogólnych pkt 3.
3.2. Sprz t pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko ciowych nale y stosowa nast puj cy sprz t:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
aty,
ta my stalowe, szpilki.
Sprz t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysoko ciowych powinien gwarantowa uzyskanie wymaganej
dok adno ci pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w Wymaganiach ogólnych pkt 4.
4.2. Transport sprz tu i materia ów
Sprz t i materia y do odtworzenia trasy mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by wykonane zgodnie z obowi zuj cymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przej od Zamawiaj cego dane zawieraj ce lokalizacj i wspó rz dne punktów
ównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materia y dostarczone przez Zamawiaj cego, Wykonawca powinien przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne
niezb dne do szczegó owego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny by wykonane przez osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa In yniera o wszelkich b dach wykrytych w wytyczeniu punktów g ównych trasy i
(lub) reperów roboczych. B dy te powinny by usuni te na koszt Zamawiaj cego.
Wykonawca powinien sprawdzi czy rz dne terenu okre lone w dokumentacji projektowej s zgodne z rzeczywistymi rz dnymi
terenu. Je eli Wykonawca stwierdzi, e rzeczywiste rz dne terenu istotnie ró ni si od rz dnych okre lonych w dokumentacji projektowej, to
powinien powiadomi o tym In yniera. Ukszta towanie terenu w takim rejonie nie powinno by zmieniane przed podj ciem odpowiedniej decyzji
przez In yniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj ce z ró nic rz dnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rz dnych
rzeczywistych, akceptowane przez In yniera, zostan wykonane na koszt Zamawiaj cego. Zaniechanie powiadomienia In yniera oznacza, e
roboty dodatkowe w takim przypadku obci
Wykonawc .
Wszystkie roboty, które bazuj na pomiarach Wykonawcy, nie mog by rozpocz te przed zaakceptowaniem wyników pomiarów
przez In yniera.
Punkty wierzcho kowe, punkty g ówne trasy i punkty po rednie osi trasy musz by zaopatrzone w oznaczenia okre laj ce w sposób
wyra ny i jednoznaczny charakterystyk i po enie tych punktów. Forma i wzór tych oznacze powinny by zaakceptowane przez In yniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze w czasie trwania robót. Je eli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiaj cego zostan zniszczone przez Wykonawc wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozosta e prace pomiarowe konieczne dla prawid owej realizacji robót nale do obowi zków Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych.
Punkty wierzcho kowe trasy i inne punkty g ówne powinny by zastabilizowane w sposób trwa y, przy u yciu pali drewnianych lub
upków betonowych, a tak e dowi zane do punktów pomocniczych, po onych poza granic robót ziemnych. Maksymalna odleg
pomi dzy
punktami g ównymi na odcinkach prostych nie mo e przekracza 500 m.
Zamawiaj cy powinien za
robocze punkty wysoko ciowe (repery robocze) wzd
osi trasy drogowej, a tak e przy ka dym
obiekcie in ynierskim.
Maksymalna odleg
mi dzy reperami roboczymi wzd
trasy drogowej w terenie p askim powinna wynosi 500 metrów,
natomiast w terenie falistym i górskim powinna by odpowiednio zmniejszona, zale nie od jego konfiguracji.
Repery robocze nale y za
poza granicami robót zwi zanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzysz cych. Jako
repery robocze mo na wykorzysta punkty sta e na stabilnych, istniej cych budowlach wzd trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery
robocze nale y za
w postaci s upków betonowych lub grubych kszta towników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczaj cy
osiadanie, zaakceptowany przez In yniera.
Rz dne reperów roboczych nale y okre la z tak dok adno ci , aby redni b d niwelacji po wyrównaniu by mniejszy od 4 mm/km,
stosuj c niwelacj podwójn w nawi zaniu do reperów pa stwowych.
Repery robocze powinny by wyposa one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj ce wyra ne i jednoznaczne okre lenie nazwy reperu i
jego rz dnej.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nale y wykona w oparciu o dokumentacj projektow oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiaj cego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pa stwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre lonej w dokumentacji projektowej.
trasy powinna by wyznaczona w punktach g ównych i w punktach po rednich w odleg ci zale nej od charakterystyki terenu i
ukszta towania trasy, lecz nie rzadziej ni co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie mo e by wi ksze ni 3 cm
dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozosta ych dróg. Rz dne niwelety punktów osi trasy nale y wyznaczy z dok adno ci do 1 cm
w stosunku do rz dnych niwelety okre lonych w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nale y u
materia ów wymienionych w pkt 2.2.
Usuni cie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zast pi je odpowiednimi palami po obu stronach
osi, umieszczonych poza granic robót.
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw dzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (okre lenie
granicy robót), zgodnie z dokumentacj projektow oraz w miejscach wymagaj cych uzupe nienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w
miejscach zaakceptowanych przez In yniera.
Do wyznaczania kraw dzi nasypów i wykopów nale y stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nale y stosowa w
przypadku nasypów o wysoko ci przekraczaj cej 1 metr oraz wykopów g bszych ni 1 metr. Odleg
mi dzy palikami lub wiechami nale y
dostosowa do ukszta towania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleg
ta co najmniej powinna odpowiada odst powi kolejnych
przekrojów poprzecznych.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo liwia wykonanie nasypów i wykopów o kszta cie zgodnym z dokumentacj
projektow .
5.6. Wyznaczenie po enia obiektów mostowych
Dla ka dego z obiektów mostowych nale y wyznaczy jego po enie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktów okre laj cych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególno ci przyczó ków i filarów mostów i wiaduktów.
W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawiera opis odpowiedniej osnowy realizacyjnej do
wytyczenia tych obiektów.
Po enie obiektu w planie nale y okre li z dok adno ci okre lon w punkcie 5.4.
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w „Wymaganiach ogólnych pkt 6.
6.2. Kontrola jako ci prac pomiarowych
Kontrol jako ci prac pomiarowych zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko ciowych nale y prowadzi wed ug ogólnych
zasad okre lonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robót zwi zanych z wyznaczeniem obiektów jest cz ci obmiaru robót mostowych.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 8.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót zwi zanych z odtworzeniem trasy w terenie nast puje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub
protokó u z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedk ada In ynierowi.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w Wymaganiach ogólnych pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych,
uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych,
wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie u atwiaj ce odszukanie i
ewentualne odtworzenie.
atno robót zwi zanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest uj ta w koszcie robót mostowych.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
1.
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obs uga inwestycji, G ówny Urz d Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
3.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4.
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe, GUGiK 1979.
6.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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ROBOTY ZIEMNE
SST-02
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru liniowych robót
ziemnych.
1.2. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub modernizacji dróg i
obejmuj :
wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
wykonanie wykopów w gruntach skalistych (kat. VI-X),
pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
budow nasypów drogowych.
1.3. Okre lenia podstawowe
1.3.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemys owych, spe niaj ca warunki
stateczno ci i odwodnienia.
1.3.2.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cz
nasypu lub g boko

wykopu, która jest ograniczona koron drogi i skarpami rowów.

1.3.3.

Wysoko

1.3.4.

Nasyp niski - nasyp, którego wysoko

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

1.3.5.

Nasyp redni - nasyp, którego wysoko

1.3.6.

Nasyp wysoki - nasyp, którego wysoko

1.3.7.

Wykop p ytki - wykop, którego g boko

jest mniejsza ni 1 m.

1.3.8.

Wykop redni - wykop, którego g boko

jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.3.9.

Wykop g boki - wykop, którego g boko

jest mniejsza ni 1 m.
jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
przekracza 3 m.

przekracza 3 m.

1.3.10.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po

one w obr bie pasa robót drogowych.

1.3.11.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po

one poza pasem robót drogowych.

1.3.12.
Odk ad - miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie
wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac zwi zanych z tras drogow .
1.3.13.

Wska nik zag szczenia gruntu - wielko

charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg wzoru:

Is

d
ds

gdzie:
d
ds

-

g sto obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu, (Mg/m3),
maksymalna g sto obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, okre lona w normalnej próbie Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [2], s
ca do oceny zag szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norm BN-77/8931-12 [7],
(Mg/m3).

1.3.14. Wska nik ró noziarnisto ci - wielko

charakteryzuj ca zag szczalno

U
gdzie:
d60
d10
-

gruntów niespoistych, okre lona wg wzoru:

d 60
d10

rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.3.15. Pozosta e okre lenia podstawowe s
Wymaganiach ogólnych pkt 1.3.

zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 1.4.
2. MATERIA Y (GRUNTY)
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w Wymaganiach ogólnych pkt 2.
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2.2. Podzia gruntów
Podstaw podzia u gruntów i innych materia ów na kategorie pod wzgl dem trudno ci ich odspajania podaje tablica 1. W
wymienionej tablicy okre lono przeci tne warto ci g sto ci obj to ciowej gruntów i materia ów w stanie naturalnym oraz wspó czynników
spulchnienia.
Podzia gruntów pod wzgl dem wysadzinowo ci podaje tablica 2.
Podzia gruntów pod wzgl dem przydatno ci do budowy nasypów podano w SST-02, pkt 2.
2.3. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by przez Wykonawc wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy
nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mog by wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi nadmiar obj to ci robót
ziemnych i za zezwoleniem In yniera.
Je eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b c nadmiarem obj to ci robót ziemnych, zosta y za zgod
In yniera wywiezione przez Wykonawc poza teren budowy z przeznaczeniem innym ni budowa nasypów lub wykonanie prac obj tych
kontraktem, Wykonawca jest zobowi zany do dostarczenia równowa nej obj to ci gruntów przydatnych ze róde w asnych, zaakceptowanych
przez In yniera.
Grunty i materia y nieprzydatne do budowy nasypów, okre lone w OST D-02.03.01, pkt 2.4, powinny by wywiezione przez
Wykonawc na odk ad. Zapewnienie terenów na odk ad nale y do obowi zków Zamawiaj cego, o ile nie okre lono tego inaczej w kontrakcie.
In ynier mo e nakaza pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatno wynika jedynie z powodu zamarzni cia lub
nadmiernej wilgotno ci.
Tablica 1. Podzia gruntów i innych materia ów na kategorie wg [8]

Kategoria

1

2

3

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materia u

Piasek suchy bez spoiwa
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa
Torf bez korzeni
Popio y lotne niezle e
Piasek wilgotny
Piasek gliniasty, py i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne
Gleba uprawna z darnin lub korzeniami grubo ci do 30 mm
Torf z korzeniami grubo ci do 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, t uczniem lub
odpadkami drewna
wir bez spoiwa lub ma ospoisty
Piasek gliniasty, py i lessy ma owilgotne, pó zwarte
Gleba uprawna z korzeniami grubo ci ponad 30 mm
Torf z korzeniami grubo ci ponad 30 mm
Nasyp zle y z piasku gliniastego, py u i lessu z gruzem, t uczniem
lub odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do
40
mm
Glina, glina ci ka i i y wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez
azów
Mady i namu y gliniaste rzeczne
Popio y lotne zle

4

e

Less suchy zwarty
Nasyp zle y z gliny lub i u z gruzem, t uczniem i odpadkami drewna
lub g azami o masie do 25 kg, stanowi cymi do 10% obj to ci gruntu
Glina, glina ci ka i i y ma owilgotne, pó zwarte i zwarte
Glina zwa owa z g azami do 50 kg stanowi cymi do 10% obj to ci
gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg
upek mi kki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z g azami o
masie do 10 kg
el hutniczy niezwietrza y

5

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

sto
obj to ciowa w
stanie
naturalnym
kN/m3

Przeci tne
spulchnienie po
odspojeniu w %
od pierwotnej
obj to ci1)

15,7
11,8
9,8
11,8
16,7
17,7
12,7
10,8

od 5 do 15
od 5 do 15
od 20 do 30
od 5 do 15
od 15 do 25
od 15 do 25
od 15 do 25
od 20 do 30

16,7
16,7
18,6
13,7
13,7

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

18,6

od 20 do 30

17,7

od 20 do 30

19,6
17,7
19,6
17,7
19,6
18,6

od 20 do 30
od 20 do 30

od 25 do 35

19,6
20,6

od 25 do 35
od 25 do 35

20,6
16,7
19,6

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

19,6
14,7
19,6

od 25 do 35
od 30 do 45

20,6
17,7

od 30 do 45
od 30 do 45

17,7
16,7

od 30 do 45

od 20 do 30
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Opoka kredowa mi kka lub zbita

22,6
16,7
22,6

od 30 do 45

41,8
14,7
19,6
19,6
20,6
21,6
15,7
26,5
22,6
23,5
22,6
21,6
21,6
24,5
18,6
23,5
23,5

od 30 do 45
od 30 do 45

23,5
23,5
28,4
23,5
24,5
24,5
24,5
25,5
24,5
25,5

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

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

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

od 30 do 45

Tablica 1. cd. Podzia gruntów i innych materia ów na kategorie
W giel kamienny i brunatny
y przewarstwione upkiem

6

7

8

9

10

upek twardy, lecz rozsypliwy
Zlepie ce s abo scementowane
Gips
Tuf wulkaniczny, cz ciowo sypki
upek twardy
upek mikowy i piaszczysty niesp kany
Margiel twardy
Wapie marglisty
Piaskowiec o spoiwie ilastym
Zlepie ce otoczaków g ównie ska osadowych
Anhydryt
Tuf wulkaniczny zbity
upek piaszczysto-wapnisty
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy
Zlepie ce z otoczaków g ównie ska osadowych o spoiwie
krzemionkowym
Wapie niezwietrza y
Magnezyt
Granit i gnejs silnie zwietrza e
upek plastyczny twardy niesp kany
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym
Wapie twardy niezwietrza y
Marmur i wapie krystaliczny
Dolomit niezbyt twardy
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym
Zlepie ce z otoczaków ska g ównie krystalicznych o spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym
Dolomit bardzo twardy
Granit gruboziarnisty niezwietrza y
Sjenit gruboziarnisty
Serpentyn
Wapie bardzo twardy
Gnejs
Granit rednio i drobnoziarnisty
Sjenit rednioziarnisty
Gnejs twardy
Porfir
Trachit, liparyt, i ska y pokruszone
Granitognejs
Wapie krzemienisty i rogowy bardzo twardy
Andezyt, bazalt, rogowiec w awicach
Gabro
Gabrodiabaz i kwarcyt
Bazalt

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

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

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

Tablica 2. Podzia gruntów pod wzgl dem wysadzinowo ci wg PN-S-02205 [4]
Lp.
1

Wyszczególnienie
ciwo ci
Rodzaj gruntu

Jednostki

Niewysadzinowe
rumosz
niegliniasty
wir
pospó ka
piasek gruby
piasek redni
piasek drobny

Grupy gruntów
tpliwe
piasek pylasty
zwietrzelina
gliniasta
rumosz gliniasty
wir gliniasty
pospó ka gliniasta

Wysadzinowe
ma o wysadzinowe
glina piaszczysta zwi a,
glina zwi a,
glina pylasta
zwi a
, i piaszczys-ty, i
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pylasty
bardzo wysadzinowe
piasek gliniasty
py , py piaszczysty
glina piaszczysta, glina, glina
pylasta
warwowy

el
nierozpadowy

2

3
4

Zawarto cz stek
0,075 mm
0,02 mm
Kapilarno
bierna
Hkb
Wska nik piaskowy
WP

%
15
3
m

1,0
35

od 15 do 30
od 3 do 10
1,0
od 25 do 35

30
10
1,0
25

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Wymaganiach ogólnych pkt 3.
3.2 Sprz t do robót ziemnych
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza si mo liwo ci korzystania z nast puj cego sprz tu do:
odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, m oty pneumatyczne, zrywarki, koparki, adowarki, wiertarki mechaniczne
itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urz dzenia do hydromechanizacji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta moci gi itp.),
sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, p yty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w Wymaganiach ogólnych pkt 4.
4.2. Transport gruntów
Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by dostosowany do kategorii gruntu (materia u), jego obj to ci,
technologii odspajania i za adunku oraz od odleg ci transportu. Wydajno
rodków transportowych powinna by ponadto dostosowana do
wydajno ci sprz tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materia u).
Zwi kszenie odleg ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by podstaw roszcze Wykonawcy, dotycz cych
dodatkowej zap aty za transport, o ile zwi kszone odleg ci nie zosta y wcze niej zaakceptowane na pi mie przez In yniera.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 5.
5.2. Dok adno

wykonania wykopów i nasypów

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by wi ksze ni
10 cm. Ró nica w
stosunku do projektowanych rz dnych robót ziemnych nie mo e przekracza + 1 cm i -3 cm.
Szeroko korpusu nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o wi cej ni 10 cm, a kraw dzie korony drogi nie powinny mie
wyra nych za ama w planie.
Pochylenie skarp nie powinno ró ni si od projektowanego o wi cej ni 10% jego warto ci wyra onej tangensem k ta. Maksymalna
boko nierówno ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza 10 cm przy pomiarze at 3-metrow , albo powinny by spe nione inne
wymagania dotycz ce równo ci, wynikaj ce ze sposobu umocnienia powierzchni.
W gruntach skalistych wymagania, dotycz ce równo ci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równo ci skarp, powinny by
okre lone w dokumentacji projektowej i SST.
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych
Niezale nie od budowy urz dze , stanowi cych elementy systemów odwadniaj cych, uj tych w dokumentacji projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagaj tego warunki terenowe, wykona urz dzenia, które zapewni odprowadzenie wód gruntowych i
opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi zek
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawa w ca ym okresie trwania robót spadki, zapewniaj ce prawid owe
odwodnienie.
Je eli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn nawodnieniu, które spowoduje ich d ugotrwa nieprzydatno , Wykonawca
ma obowi zek usuni cia tych gruntów i zast pienia ich gruntami przydatnymi na w asny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych op at ze strony
Zamawiaj cego za te czynno ci, jak równie za dowieziony grunt.
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Odprowadzenie wód do istniej cych zbiorników naturalnych i urz dze odwadniaj cych musi by poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umo liwia jego prawid owe odwodnienie w ca ym okresie trwania robót ziemnych.
Wykonanie wykopów powinno post powa w kierunku podnoszenia si niwelety.
W czasie robót ziemnych nale y zachowa odpowiedni spadek pod ny i nada przekrojom poprzecznym spadki, umo liwiaj ce
szybki odp yw wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by mniejszy
ni 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy ni 2% w przypadku gruntów niespoistych. Nale y uwzgl dni ewentualny wp yw
kolejno ci i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spe nienie wymaga dotycz cych prawid owego
odwodnienia wykopu w czasie post pu robót ziemnych.
ród a wody, ods oni te przy wykonywaniu wykopów, nale y uj w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nale y
odprowadzi poza teren pasa robót ziemnych.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno ci z wymaganiami specyfikacji okre lonymi w pkt 5 oraz z
dokumentacj projektow .
Szczególn uwag nale y zwróci na:
- w ciwe uj cie i odprowadzenie wód opadowych,
- w ciwe uj cie i odprowadzenie wysi ków wodnych.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Cz stotliwo

oraz zakres bada i pomiarów

Cz stotliwo
Tablica 3. Cz stotliwo

oraz zakres bada i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.
oraz zakres bada i pomiarów wykonanych robót ziemnych

Lp.

Badana cecha

1

Pomiar szeroko ci korpusu ziemnego

2

Pomiar szeroko ci dna rowów

3

Pomiar rz dnych powierzchni
korpusu ziemnego
Pomiar pochylenia skarp
Pomiar równo ci powierzchni
korpusu
Pomiar równo ci skarp
Pomiar
spadku
pod nego Pomiar niwelatorem rz dnych w odst pach co 200 m oraz w punktach
powierzchni korpusu lub dna rowu
tpliwych
Badanie zag szczenia gruntu
Wska nik zag szczenia okre la dla ka dej u onej warstwy lecz nie
rzadziej ni raz na ka de 500 m3 nasypu

4
5
6
7
8

6.3.2. Szeroko

bada i pomiarów

korpusu ziemnego

Szeroko
6.3.3. Szeroko

Minimalna cz stotliwo

Pomiar ta
, szablonem, at o d ugo ci 3 m i poziomic lub
niwelatorem, w odst pach co 200 m na
prostych, w punktach g ównych uku, co 100 m na ukach o R 100
m co 50 m na ukach o R 100 m
oraz w miejscach, które budz w tpliwo ci

korpusu ziemnego nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o wi cej ni

10 cm.

dna rowów

Szeroko

dna rowów nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o wi cej ni

5 cm.

6.3.4. Rz dne korony korpusu ziemnego
Rz dne korony korpusu ziemnego nie mog ró ni si od rz dnych projektowanych o wi cej ni -3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie mo e ró ni si od pochylenia projektowanego o wi cej ni 10% warto ci pochylenia wyra onego tangensem
ta.
6.3.6. Równo

korony korpusu

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

skarp

Nierówno ci skarp, mierzone at 3-metrow , nie mog przekracza
6.3.8. Spadek pod

10 cm.

ny korony korpusu lub dna rowu
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Spadek pod ny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rz dnych wysoko ciowych, nie
mo e dawa ró nic, w stosunku do rz dnych projektowanych, wi kszych ni -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zag szczenie gruntu
Wska nik zag szczenia gruntu okre lony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by zgodny z za

onym dla odpowiedniej kategorii

ruchu.
6.4. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materia y nie spe niaj ce wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostan odrzucone. Je li materia y
nie spe niaj ce wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenie In yniera Wykonawca wymieni je na w ciwe, na w asny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazuj wi ksze odchylenia cech od okre lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by ponownie
wykonane przez Wykonawc na jego koszt.
Na pisemne wyst pienie Wykonawcy, In ynier mo e uzna wad za nie maj
zasadniczego wp ywu na cechy eksploatacyjne drogi i
ustali zakres i wielko potr ce za obni on jako .
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 7.
7.2. Obmiar robót ziemnych
Jednostka obmiarow jest m3 (metr sze cienny) wykonanych robót ziemnych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w Wymaganiach ogólnych pkt 9.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PN-B-02480
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-S-02205
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

7.

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia i opis gruntów
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczenie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i
pod a przez obci enie p yt
Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I -V KATEGORII
SST - 03
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru wykopów w
gruntach I-V kategorii.
1.2. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub modernizacji dróg i
obejmuj wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat I-IV).
1.3. Okre lenia podstawowe
Podstawowe okre lenia zosta y podane w SST- 02 pkt 1.3.
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1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST - 02 pkt 1.4.
2. MATERIA Y (GRUNTY)
Podstaw podzia u gruntów i innych materia ów na kategorie pod wzgl dem trudno ci ich odspajania podano w SST - 02, tablica 1.
W wymienionej tablicy okre lono przeci tne warto ci g sto ci obj to ciowej gruntów i materia ów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po
odspojeniu.
Podzia gruntów pod wzgl dem przydatno ci do budowy nasypów podano w SST - 02, pkt 2, tablica 1.
3. SPRZ T
Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce sprz tu okre lono w SST - 02 pkt 3.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce transportu okre lono w SST - 02 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady prowadzenia robót
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST - 02 pkt 5.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa ich stateczno w ca ym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodze ,
wynikaj cych z nieprawid owego ukszta towania skarp wykopu, ich podci cia lub innych odst pstw od dokumentacji projektowej obci a
Wykonawc robót ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywa wykopy w taki sposób, aby grunty o ró nym stopniu przydatno ci do budowy nasypów by y
odspajane oddzielnie, w sposób uniemo liwiaj cy ich wymieszanie. Odst pstwo od powy szego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uk adem warstw geotechnicznych, wymaga zgody In yniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny by bezpo rednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odk ad. O
ile In ynier dopu ci czasowe sk adowanie odspojonych gruntów, nale y je odpowiednio zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniem.
Je eli grunt jest zamarzni ty nie nale y odspaja go do g boko ci oko o 0,5 metra powy ej projektowanych rz dnych robót ziemnych.
5.2. Wymagania dotycz ce zag szczenia
Zag szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spe nia wymagania, dotycz ce minimalnej warto ci
wska nika zag szczenia (Is), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych
Minimalna warto Is dla:
Strefa
autostrad
innych dróg
ruch ci ki
ruch mniejszy
korpusu
i dróg
ekspresowych
i bardzo ci ki
od ci kiego
Górna warstwa o grubo ci 20 cm
1,03
1,00
1,00
Na g boko ci od 20 do 50 cm od
powierzchni robót ziemnych
1,00
1,00
0,97
Je eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spe niaj wymaganego wska nika zag szczenia, to przed u eniem
konstrukcji nawierzchni nale y je dog ci do warto ci Is, podanych w tablicy 1.
Je eli warto ci wska nika zag szczenia okre lone w tablicy 1 nie mog by osi gni te przez bezpo rednie zag szczanie gruntów
rodzimych, to nale y podj
rodki w celu ulepszenia gruntu pod a, umo liwiaj cego uzyskanie wymaganych warto ci wska nika
zag szczenia. Mo liwe do zastosowania rodki, o ile nie s okre lone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji In ynierowi.
5.3. Ruch budowlany
Nie nale y dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo warstwy gruntu (nadk adu) powy ej rz dnych robót
ziemnych jest mniejsza ni 0,3 metra.
Z chwil przyst pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si po nim jedynie ruch maszyn wykonuj cych t
czynno budowlan . Mo e odbywa si jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowoduj uszkodze powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodze powierzchni robót ziemnych, wynikaj cych z niedotrzymania podanych powy ej warunków obci a Wykonawc
robót ziemnych.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST - 02 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopów
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w
dokumentacji projektowe i SST. W czasie kontroli szczególn uwag nale y zwróci na:
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszaj cy ich w ciwo ci,
b) zapewnienie stateczno ci skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako czeniu,
d) dok adno wykonania wykopów (usytuowanie i wyko czenie),
e) zag szczenie górnej strefy korpusu w wykopie wed ug wymaga okre lonych w punkcie 5.2.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST - 02 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m3 (metr sze cienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST - 02 pkt 8.
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9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST – 02 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odk ad, obejmuj ce: odspojenie, przemieszczenie, za adunek, przewiezienie i
wy adunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
zag szczenie powierzchni wykopu ,
przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,
rozplantowanie urobku na odk adzie ,
wykonanie, a nast pnie rozebranie dróg dojazdowych,
rekultywacj terenu.

21

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEMI ZAG SZCZANIEM POD
SST - 04

A

1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z
wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zag szczaniem pod a gruntowego.
1.2 Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do
enia konstrukcji nawierzchni.
1.3 Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w „Wymaganiach
ogólnych” pkt 1.3.
1.4 Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 1.4.
2. MATERIA Y
Nie wyst puj .
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przyst puj cy do wykonania koryta i profilowania pod a powinien wykaza si mo liwo ci korzystania z
nast puj cego sprz tu:
równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko nie ustawianym lemieszem; In ynier mo e dopu ci wykonanie koryta i profilowanie pod a
z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w skich koryt),
walców statycznych, wibracyjnych lub p yt wibracyjnych.
Stosowany sprz t nie mo e spowodowa niekorzystnego wp ywu na w ciwo ci gruntu pod a.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5.
5.2. Warunki przyst pienia do robót
Wykonawca powinien przyst pi do wykonania koryta oraz profilowania i zag szczenia pod a bezpo rednio przed rozpocz ciem
robót zwi zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze niejsze przyst pienie do wykonania koryta oraz profilowania i zag szczania
pod a,jest mo liwe wy cznie za zgod In yniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag szczonym pod u nie mo e odbywa si ruch budowlany, niezwi zany
bezpo rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania koryta w planie i profilu powinny by wcze niej przygotowane.
Paliki lub szpilki nale y ustawia w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez
In yniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst pach nie
wi kszych ni co 10 metrów.
Rodzaj sprz tu, a w szczególno ci jego moc nale y dostosowa do rodzaju gruntu, w którym prowadzone s roboty i do trudno ci jego
odspojenia.
Koryto mo na wykonywa r cznie, gdy jego szeroko nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyk ad na poszerzeniach lub w
przypadku robót o ma ym zakresie. Sposób wykonania musi by zaakceptowany przez In yniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST,
tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odk ad w miejsce wskazane przez In yniera.
Profilowanie i zag szczenie pod a nale y wykona zgodnie z zasadami okre lonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zag szczanie pod a
Przed przyst pieniem do profilowania pod e powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyszcze .
Po oczyszczeniu powierzchni pod a nale y sprawdzi , czy istniej ce rz dne terenu umo liwiaj uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rz dnych pod a. Zaleca si , aby rz dne terenu przed profilowaniem by y o co najmniej 5 cm wy sze ni projektowane rz dne
pod a.
Je eli powy szy warunek nie jest spe niony i wyst puj zani enia poziomu w pod u przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchni pod e na g boko zaakceptowan przez In yniera, dowie dodatkowy grunt spe niaj cy wymagania obowi zuj ce dla
górnej strefy korpusu, w ilo ci koniecznej do uzyskania wymaganych rz dnych wysoko ciowych i zag ci warstw do uzyskania warto ci
wska nika zag szczenia, okre lonych w tablicy 1.
Do profilowania pod a nale y stosowa równiarki. ci ty grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposób zaakceptowany przez In yniera.
Bezpo rednio po profilowaniu pod a nale y przyst pi do jego zag szczania. Zag szczanie pod a nale y kontynuowa do
osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wska nik zag szczenia nale y okre la zgodnie z BN-77/8931-12
[5].
Tablica 1. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia pod a (Is)
Minimalna warto Is dla:
Strefa
Autostrad i dróg
Innych dróg
korpusu
ekspresowych
Ruch ci ki
Ruch mniejszy
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Górna warstwa o grubo ci 20 cm
Na g boko ci od 20 do 50 cm od
powierzchni pod a

1,03

i bardzo ci ki
1,00

od ci kiego
1,00

1,00

1,00

0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materia tworz cy pod e uniemo liwia przeprowadzenie badania zag szczenia, kontrol
zag szczenia nale y oprze na metodzie obci
p ytowych. Nale y okre li pierwotny i wtórny modu odkszta cenia pod a wed ug BN64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modu u odkszta cenia nie powinien przekracza 2,2.
Wilgotno gruntu pod a podczas zag szczania powinna by równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag szczonego pod a
Pod e (koryto) po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinno by utrzymywane w dobrym stanie.
Je eli po wykonaniu robót zwi zanych z profilowaniem i zag szczeniem pod a nast pi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przyst pi natychmiast do uk adania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy pod e przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyk ad
przez roz enie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera.
Je eli wyprofilowane i zag szczone pod e uleg o nadmiernemu zawilgoceniu, to do uk adania kolejnej warstwy mo na przyst pi
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu pod a In ynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb dnych napraw. Je eli zawilgocenie nast pi o
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw wykona on na w asny koszt.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów
Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych i zag szczenia koryta i wyprofilowanego pod
podaje tablica 2.
Tablica 2.
Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego pod a
Lp.
Wyszczególnienie bada
Minimalna cz stotliwo
i pomiarów
bada i pomiarów
1
Szeroko koryta
10 razy na 1 km
2
Równo pod na
co 20 m na ka dym pasie ruchu
3
Równo poprzeczna
10 razy na 1 km
4
Spadki poprzeczne *)
10 razy na 1 km
5
Rz dne wysoko ciowe
co 25 m w osi jezdni i na jej kraw dziach dla autostrad
i dróg
ekspresowych, co 100 m dla pozosta ych dróg
6
Ukszta towanie osi w planie *)
co 25 m w osi jezdni i na jej kraw dziach dla autostrad
i dróg
ekspresowych, co 100 m dla pozosta ych dróg

a

Cd. tablicy 2
7
Zag szczenie, wilgotno gruntu w 2 punktach na dziennej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni raz na
pod a
600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona w punktach g ównych
uków poziomych
6.2.2. Szeroko koryta (profilowanego pod a)
Szeroko koryta i profilowanego pod a nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o wi cej ni +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Równo koryta (profilowanego pod a)
Nierówno ci pod ne koryta i profilowanego pod a nale y mierzy 4-metrow at zgodnie z norm BN-68/8931-04 [4].
Nierówno ci poprzeczne nale y mierzy 4-metrow at .
Nierówno ci nie mog przekracza 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego pod a powinny by zgodne z dokumentacj projektow z tolerancj 0,5%.
6.2.5. Rz dne wysoko ciowe
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi koryta lub wyprofilowanego pod a i rz dnymi projektowanymi nie powinny
przekracza +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukszta towanie osi w planie
w planie nie mo e by przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni
3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub
wi cej ni 5 cm dla pozosta ych dróg.
6.2.7. Zag szczenie koryta (profilowanego pod a)
Wska nik zag szczenia koryta i wyprofilowanego pod a okre lony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by mniejszy od podanego
w tablicy 1.
Je li jako kryterium dobrego zag szczenia stosuje si porównanie warto ci modu ów odkszta cenia, to warto stosunku wtórnego do
pierwotnego modu u odkszta cenia, okre lonych zgodnie z norm BN-64/8931-02 [3] nie powinna by wi ksza od 2,2.
Wilgotno w czasie zag szczania nale y bada wed ug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno gruntu pod a powinna by równa
wilgotno ci optymalnej z tolerancj od -20% do + 10%.
6.3. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego pod a)
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj wi ksze odchylenia cech geometrycznych od okre lonych w punkcie 6.2 powinny by
naprawione przez spulchnienie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zag szczenie. Dodanie nowego materia u bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 da y wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
za adunek nadmiaru odspojonego gruntu na rodki transportowe i odwiezienie na odk ad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub pod a,
zag szczenie,
utrzymanie koryta lub pod a,
przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy zwi zane
1.
PN-B-04481
2.
PN-/B-06714-17
3.
BN-64/8931-02
4.
5.

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i
pod a przez obci enie p yt
Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at
Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu
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PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGÓLNE
SST-05
1. WST P
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania OST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi zuj
i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

1.3. Zakres robót obj tych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem podbudów z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21].
Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si , zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej,
jako podbudow pomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych [31].
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegaj cy na odpowiednim zag szczeniu w optymalnej wilgotno ci kruszywa o
ciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
„Wymaganiach ogólnych” pkt 1.4
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 1.5.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 2.
2.2. Rodzaje materia ów
Materia y stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST dotycz cych poszczególnych
rodzajów podbudów.
2.3. Wymagania dla materia ów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okre lona wed ug PN-B-06714-15 [3] powinna le
uziarnienia podanymi na rysunku 1.

mi dzy krzywymi granicznymi pól dobrego
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metod stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudow zasadnicz (górn warstw ) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbudow pomocnicz (doln warstw )
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by ci a i nie mo e przebiega od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej
granicznej uziarnienia na s siednich sitach. Wymiar najwi kszego ziarna kruszywa nie mo e przekracza 2/3 grubo ci warstwy uk adanej
jednorazowo.
2.3.2.

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

Tablica 1.
Wymagania
Lp.

Kruszywa
naturalne

Wyszczególnienie
ciwo ci

1
2
3
4

5

6

7
8

9

Zawarto ziarn mniejszych ni
0,075 mm, % (m/m)
Zawarto nadziarna,
% (m/m), nie wi cej ni
Zawarto ziarn nieforemnych
%(m/m), nie wi cej ni
Zawarto zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie
wi cej ni
Wska nik piaskowy po pi ciokrotnym zag szczeniu metod I
lub II wg PN-B-04481, %
cieralno
w b bnie Los
Angeles
a) cieralno
ca kowita po
pe nej liczbie obrotów, nie
wi cej ni
b) cieralno cz ciowa po 1/5
pe nej liczby obrotów, nie
wi cej ni
Nasi kliwo , %(m/m), nie
wi cej ni
Mrozoodporno , ubytek masy
po 25 cyklach zamra ania, %(m/m), nie wi cej ni
Rozpad krzemianowy i elazawy cznie, % (m/m), nie
wi cej ni

Zawarto zwi zków siarki w
przeliczeniu na SO3, %(m/m),
nie wi cej ni
11 Wska nik no no ci wno mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy ni :
a) przy zag szczeniu IS 1,00
b) przy zag szczeniu IS 1,03
2.3.3. Materia na warstw ods czaj

Kruszywa
amane
Podbudowa
zasad- pomoc- zasadnicza
nicza
nicza
od 2
od 2
od 2 do
do 10
do 12
10

el

Badania
wed ug

zasadnicza
od 2
do 10

pomocnicza
od 2
do 12

pomocnicza
od 2
do 12

5

10

5

10

5

10

35

45

35

40

-

-

1

1

1

1

1

1

PN-B-04481
[1]

od 30
do 70

od 30
do 70

od 30
do 70

od 30
do 70

-

-

BN-64/8931
-01 [26]

35

45

35

50

40

50

PN-B-06714
-15 [3]
PN-B-06714
-15 [3]
PN-B-06714
-16 [4]

PN-B-06714
-42 [12]
30

40

30

35

30

35

2,5

4

3

5

6

8

5

10

5

10

5

10

PN-B-06714
-18 [6]
PN-B-06714
-19 [7]

-

-

-

-

1

3

PN-B-06714
-37 [10]
PN-B-06714
-39 [11]

1

1

1

1

2

4

PN-B-06714
-28 [9]

80
120

60
-

80
120

60
-

80
120

60
-

PN-S-06102
[21]

10

Na warstw ods czaj
stosuje si :
wir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Materia na warstw odcinaj
Na warstw odcinaj
stosuje si :
piasek wg PN-B-11113 [16],
mia wg PN-B-11112 [15],
geow óknin o masie powierzchniowej powy ej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5. Materia y do ulepszania w

ciwo ci kruszyw

Do ulepszania w ciwo ci kruszyw stosuje si :
cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popio y lotne wg PN-S-96035 [23],
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el granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorz dnych efektów ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu
przez In yniera.
Rodzaj i ilo dodatku ulepszaj cego nale y przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda
Nale y stosowa wod wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza si mo liwo ci
korzystania z nast puj cego sprz tu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa onych w urz dzenia dozuj ce wod . Mieszarki powinny zapewni wytworzenie jednorodnej
mieszanki o wilgotno ci optymalnej,
równiarek albo uk adarek do rozk adania mieszanki,
walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag szczania. W miejscach trudno dost pnych powinny by stosowane
zag szczarki p ytowe, ubijaki mechaniczne lub ma e walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4.
4.2. Transport materia ów
Kruszywa mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materia ami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywa si zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozosta ych materia ów powinien odbywa si zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5.
5.2. Przygotowanie pod

a

Pod e pod podbudow powinno spe nia wymagania okre lone w SST-02 „Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a”.
Podbudowa powinna by u ona na pod u zapewniaj cym nieprzenikanie drobnych cz stek gruntu do podbudowy. Warunek
nieprzenikania nale y sprawdzi wzorem:

D 15

5

(1)

d 85
w którym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy ods czaj cej, w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu pod a, w milimetrach.
Je eli warunek (1) nie mo e by spe niony, nale y na pod u u
warstw odcinaj
lub odpowiednio dobran geow óknin .
Ochronne w ciwo ci geow ókniny, przeciw przenikaniu drobnych cz stek gruntu, wyznacza si z warunku:

d 50

1,2

(2)

O 90
w którym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu pod a, w milimetrach,
O90 - umowna rednica porów geow ókniny odpowiadaj ca wymiarom frakcji gruntu zatrzymuj ca si na geow ókninie w ilo ci 90% (m/m);
warto parametru 090 powinna by podawana przez producenta geow ókniny.
Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania podbudowy powinny by wcze niej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez
In yniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst pach nie
wi kszych, ni co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa o ci le okre lonym uziarnieniu i wilgotno ci optymalnej nale y wytwarza w mieszarkach gwarantuj cych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgl du na konieczno zapewnienia jednorodno ci nie dopuszcza si wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by od razu transportowana na miejsce wbudowania w
taki sposób, aby nie uleg a rozsegregowaniu i wysychaniu.
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5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by rozk adana w warstwie o jednakowej grubo ci, takiej, aby jej ostateczna grubo po zag szczeniu
by a równa grubo ci projektowanej. Grubo pojedynczo uk adanej warstwy nie mo e przekracza 20 cm po zag szczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by roz ona w sposób zapewniaj cy osi gni cie wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Je eli podbudowa sk ada si z
wi cej ni jednej warstwy kruszywa, to ka da warstwa powinna by wyprofilowana i zag szczona z zachowaniem wymaganych spadków i
rz dnych wysoko ciowych. Rozpocz cie budowy ka dej nast pnej warstwy mo e nast pi po odbiorze poprzedniej warstwy przez In yniera.
Wilgotno mieszanki kruszywa podczas zag szczania powinna odpowiada wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materia nadmiernie nawilgocony, powinien zosta osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Je eli wilgotno mieszanki kruszywa jest ni sza od optymalnej o 20% jej warto ci, mieszanka powinna by zwil ona okre lon ilo ci wody i
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno mieszanki kruszywa jest wy sza od optymalnej o 10% jej warto ci, mieszank nale y
osuszy .
Wska nik zag szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada przyj temu poziomowi wska nika no no ci
podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.
5.5. Odcinek próbny
Je eli w SST przewidziano konieczno wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpocz ciem robót, Wykonawca
powinien wykona odcinek próbny w celu:
stwierdzenia czy sprz t budowlany do mieszania, rozk adania i zag szczania kruszywa jest w ciwy,
okre lenia grubo ci warstwy materia u w stanie lu nym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubo ci warstwy po zag szczeniu,
okre lenia liczby przej sprz tu zag szczaj cego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska nika zag szczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u
takich materia ów oraz sprz tu do mieszania, rozk adania i zag szczania, jakie
stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi od 400 do 800 m2.
Odcinek próbny powinien by zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In yniera.
Wykonawca mo e przyst pi do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez In yniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy, powinna by utrzymywana w dobrym stanie. Je eli Wykonawca
dzie wykorzystywa , za zgod In yniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obowi zany naprawi wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynik ych z niew ciwego utrzymania podbudowy obci a Wykonawc robót.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi
wyniki tych bada In ynierowi w celu akceptacji materia ów. Badania te powinny obejmowa wszystkie w ciwo ci okre lone w pkt 2.3
niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Cz stotliwo

oraz zakres bada i pomiarów

Cz stotliwo oraz zakres bada podano w tablicy 2.
Tablica 2. Cz stotliwo ora zakres bada przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Cz stotliwo bada
Maksymalna
Minimalna liczba powierzchnia
Lp.
Wyszczególnienie bada
bada na dziennej podbudowy przydzia ce roboczej padaj ca na jedno
badanie (m2)
1

Uziarnienie mieszanki

2

Wilgotno

3

Zag szczenie warstwy

4

Badanie w

mieszanki

ciwo ci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2

2

600

10 próbek na 10000 m2
dla ka dej partii kruszywa i przy
ka dej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
roz

Uziarnienie mieszanki powinno by zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki nale y pobiera w sposób losowy, z
onej warstwy, przed jej zag szczeniem. Wyniki bada powinny by na bie co przekazywane In ynierowi.

6.3.3. Wilgotno

mieszanki

Wilgotno mieszanki powinna odpowiada wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
(metoda II), z tolerancj +10% -20%.
Wilgotno nale y okre li wed ug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zag szczenie podbudowy
Zag szczenie ka dej warstwy powinno odbywa si a do osi gni cia wymaganego wska nika zag szczenia.
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Zag szczenie podbudowy nale y sprawdza wed ug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemo liwe ze wzgl du na gruboziarniste kruszywo, kontrol zag szczenia nale y oprze na metodzie obci
p ytowych, wg BN-64/8931-02
[27] i nie rzadziej ni raz na 5000 m2, lub wed ug zalece In yniera.
Zag szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale y uzna za prawid owe, gdy stosunek wtórnego modu u E2 do
pierwotnego modu u odkszta cenia E1 jest nie wi kszy od 2,2 dla ka dej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2

2,2

E1
6.3.5.

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

6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Cz stotliwo

oraz zakres pomiarów

Cz stotliwo

oraz zakres pomiarów dotycz cych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3

Tablica 3. Cz stotliwo

oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp.
1

Wyszczególnienie bada i pomiarów
Szeroko

Minimalna cz stotliwo

podbudowy

pomiarów

10 razy na 1 km
w sposób ci y planografem albo co
na ka dym pasie ruchu

2

Równo

pod

na

3

Równo

poprzeczna

10 razy na 1 km

)

4

Spadki poprzeczne*

5

Rz dne wysoko ciowe

20 m at

10 razy na 1 km
co 100 m
)

6

Ukszta towanie osi w planie*

co 100 m

7

Grubo

Podczas budowy:
w 3 punktach na ka dej dzia ce roboczej, lecz nie
rzadziej ni raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni raz na 2000 m2

8

No no podbudowy:
- modu odkszta cenia

podbudowy

co najmniej w dwóch przekrojach na ka de 1000 m
co najmniej w 20 punktach na ka de 1000 m

- ugi cie spr yste
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona w punktach g ównych uków poziomych.
6.4.2. Szeroko

podbudowy

Szeroko podbudowy nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o wi cej ni +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraw ników szeroko podbudowy powinna by wi ksza od szeroko ci warstwy wy ej le cej o co najmniej 25 cm
lub o warto wskazan w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Równo

podbudowy

Nierówno ci pod ne podbudowy nale y mierzy 4-metrow at lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nierówno ci poprzeczne podbudowy nale y mierzy 4-metrow at .
Nierówno ci podbudowy nie mog przekracza :
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukach powinny by zgodne z dokumentacj projektow , z tolerancj

0,5 %.

6.4.5. Rz dne wysoko ciowe podbudowy
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi podbudowy i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukszta towanie osi podbudowy i ulepszonego pod

a

podbudowy w planie nie mo e by przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni
6.4.7. Grubo

podbudowy i ulepszonego pod

5 cm.

a

Grubo podbudowy nie mo e si ró ni od grubo ci projektowanej o wi cej ni :
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. No no

podbudowy

modu odkszta cenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by zgodny z podanym w tablicy 4,
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ugi cie spr yste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o
wska niku wno
nie mniejszym

Wska nik
zag szczenia IS
nie
mniejszy ni

Maksymalne ugi cie spr yste pod
ko em, mm

ni , %
1,0
1,0
1,03

60
80
120

Minimalny modu odkszta -cenia
mierzony p yt o rednicy 30 cm,
MPa

40 kN

50 kN

od pierwszego
obci enia E1

od drugiego
obci enia E2

1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

60
80
100

120
140
180

6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niew

ciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj wi ksze odchylenia od okre lonych w punkcie 6.4 powinny by naprawione
przez spulchnienie lub zerwanie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zag szczone. Dodanie nowego materia u bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Je eli szeroko podbudowy jest mniejsza od szeroko ci projektowanej o wi cej ni 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wy ej
le cym, to Wykonawca powinien na w asny koszt poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na pe
grubo do po owy szeroko ci
pasa ruchu, do enie materia u i powtórne zag szczenie.
6.5.2. Niew

ciwa grubo

podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci, Wykonawca wykona napraw podbudowy. Powierzchnie powinny
by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedni g boko , zgodnie z decyzj In yniera, uzupe nione nowym
materia em o odpowiednich w ciwo ciach, wyrównane i ponownie zag szczone.
Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny pomiar i ocena grubo ci warstwy, wed ug
wy ej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niew

ciwa no no

podbudowy

Je eli no no podbudowy b dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezb dne do zapewnienia
wymaganej no no ci, zalecone przez In yniera.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani enie no no ci podbudowy wynik o z
niew ciwego wykonania robót przez Wykonawc podbudowy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynno ci obj tych cen jednostkow 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PN-B-04481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk adu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta tu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi kliwo ci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno ci metod
bezpo redni
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8.

PN-B-06714-26

9.
10.
11.
12.
13.

PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731

14.

PN-B-11111

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

28.
29.
30.

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze
organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci siarki metod bromow
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu elazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie cieralno ci w b bnie Los Angeles
el wielkopiecowy kawa kowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i
mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci
Kruszywo do betonu lekkiego
Wapno
Materia y budowlane. Woda do betonu i zapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z t ucznia kamiennego
Popio y lotne
Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne amane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych
i pod a przez obci enie p yt
Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at
Drogi samochodowe. Pomiar ugi podatnych ugi ciomierzem belkowym
Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu
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PODBUDOWA Z KRUSZYWA AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
SST-06
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie.
1.2. Zakres robót obj tych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
amanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte s w SST-03 pkt 1.3.
1.3. Okre lenia podstawowe
1.3.1. Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wi cej warstw zag szczonej mieszanki, która stanowi warstw
no
nawierzchni drogowej.
1.3.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST-03
pkt 1.4.
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST-03 pkt 1.5.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST-03 pkt 2.
2.2. Rodzaje materia ów
Materia em do wykonania podbudowy z kruszyw amanych stabilizowanych mechanicznie powinno by kruszywo amane, uzyskane
w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn wiru wi kszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by jednorodne bez zanieczyszcze obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materia ów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno by zgodne z wymaganiami podanymi w SST-03 pkt 2.3.1.
2.3.2.

ciwo ci kruszywa
Kruszywo powinno spe nia wymagania okre lone w SST-03 pkt 2.3.2.

3. SPRZ T
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST-03 pkt 3.
4. TRANSPORT
Wymagania dotycz ce transportu podano w SST-03 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-03 pkt 5.
5.2. Przygotowanie pod

a

Przygotowanie pod

a powinno odpowiada wymaganiom okre lonym w SST-03 pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa nale y wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w SST-03 pkt 5.3.
Je li dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popio ami przy WP od 20 do 30% lub
powy ej 70%, szczegó owe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okre li SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].
5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotycz ce rozk adania i zag szczania mieszanki podano w SST-03 pkt 5.4.
5.5. Odcinek próbny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona odcinki próbne, zgodnie z zasadami okre lonymi w SST-03 pkt5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada wymaganiom okre lonym w SST-03 pkt 5.6.
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST-03 pkt6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST-03 pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robót
Cz stotliwo

oraz zakres bada i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w SST-03 pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy
Cz stotliwo

oraz zakres pomiarów podano w SST-03 pkt 6.4.

6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST-03 pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-03 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk
mechanicznie.

obmiarow

jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-03 pkt 8.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST-03 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
sprawdzenie i ewentualn napraw pod a,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept ,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roz enie mieszanki,
zag szczenie roz onej mieszanki,
przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych okre lonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
Normy i przepisy zwi zane podano w SST-03 pkt 10.
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KRAW

NIKI BETONOWE
SST-07

1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych
z ustawieniem kraw ników betonowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi zuj
i realizacji robót.

podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z ustawieniem kraw ników:
betonowych na awie betonowej z oporem lub zwyk ej,
betonowych na awie t uczniowej lub wirowej,
betonowych wtopionych na awie betonowej, wirowej lub t uczniowej,
betonowych wtopionych bez awy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Kraw niki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczaj ce chodniki dla pieszych, pasy dziel ce, wyspy kieruj ce oraz
nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s
„Wymaganiach ogólnych” pkt 1.4.

zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 1.5.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 2.
2.2. Stosowane materia y
Materia ami stosowanymi s :
kraw niki betonowe,
piasek na podsypk i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,
materia y do wykonania awy pod kraw niki.
2.3. Kraw niki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1. Typy
W zale no ci od przeznaczenia rozró nia si nast puj ce typy kraw ników betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.
2.3.2. Rodzaje
W zale no ci od kszta tu przekroju poprzecznego rozró nia si nast puj ce rodzaje kraw ników betonowych:
prostok tne ci te - rodzaj „a”,
prostok tne
- rodzaj „b”.
2.3.3. Odmiany
W zale no ci od technologii i produkcji kraw ników betonowych, rozró nia si odmiany:
1 - kraw nik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraw nik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4. Gatunki
W zale no ci od dopuszczalnych wad, uszkodze kraw niki betonowe dzieli si na:
gatunek 1 - G1,
gatunek 2 - G2.
Przyk ad oznaczenia kraw nika betonowego ulicznego (U), prostok tnego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100
cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100
BN-80/6775-03/04 [15].
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2.4. Kraw niki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Kszta t i wymiary
Kszta t kraw ników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraw ników betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchy ki wymiarów kraw ników betonowych podano w tablicy 2.

a) kraw nik rodzaju „a”

Rys. 1. Wymiarowanie kraw ników
Tablica 1. Wymiary kraw ników betonowych
Wymiary kraw ników, cm

Typ
kraw nika

Rodzaj
kraw nika

l

b

h

c

d

r

U

a

100

20
15

30

min. 3
max. 7

min. 12
max. 15

1,0

D

b

100

15
12
10

20
25
25

-

-

1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchy ki wymiarów kraw ników betonowych
Rodzaj
wymiaru

Dopuszczalna odchy ka, mm
Gatunek 1
Gatunek 2

l

8

12

b, h

3

3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kraw ników betonowych powinny by bez rys, p kni i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Kraw dzie
elementów powinny by równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw dzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny
przekracza warto ci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraw ników betonowych

Rodzaj wad i uszkodze

Wkl

lub wypuk

Szczerby i uszkodzenia
kraw dzi i naro y

powierzchni kraw ników w mm

Dopuszczalna wielko wad i
uszkodze
Gatunek 1
Gatunek 2
2

ograniczaj cych powierzchnie górne ( cieralne),
mm

3
niedopuszczalne

ograniczaj cych pozosta e
powierzchnie:
- liczba max

2

2

- d ugo , mm, max

20

40

- g boko , mm, max

6

10

2.4.3. Sk adowanie
Kraw niki betonowe mog by przechowywane na sk adowiskach otwartych, posegregowane wed ug typów, rodzajów, odmian,
gatunków i wielko ci.
Kraw niki betonowe nale y uk ada z zastosowaniem podk adek i przek adek drewnianych o wymiarach: grubo 2,5 cm, szeroko
5 cm, d ugo min. 5 cm wi ksza ni szeroko kraw nika.
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2.4.4. Beton i jego sk adniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraw ników
Do produkcji kraw ników nale y stosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania kraw ników
dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa kraw ników powinna by wykonana z betonu klasy B 30.
Beton u yty do produkcji kraw ników powinien charakteryzowa si :
nasi kliwo ci , poni ej 4%,
cieralno ci na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
mrozoodporno ci i wodoszczelno ci , zgodnie z norm PN-B-06250 [2].
2.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien by cementem portlandzkim klasy nie ni szej ni „32,5” wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno by zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nale y przechowywa w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych
asortymentów, gatunków i marek.
2.4.4.4. Woda
Woda powinna by odmiany „1” i odpowiada wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materia y na podsypk i do zapraw
Piasek na podsypk cementowo-piaskow powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej
PN-B-06711 [4].
Cement na podsypk i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by cementem portlandzkim klasy nie mniejszej ni „32,5”,
odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by odmiany „1” i odpowiada wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materia y na awy
Do wykonania aw pod kraw niki nale y stosowa , dla:
awy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego sk adniki powinny odpowiada wymaganiom punktu 2.4.4,
2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wype nienia szczelin dylatacyjnych na gor co, powinna odpowiada wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub
aprobaty technicznej.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.
3.2. Sprz t
Roboty wykonuje si r cznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratorów p ytowych, ubijaków r cznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4.
4.2. Transport kraw ników
Kraw
Kraw
Kraw
powinna wystawa

niki betonowe mog by przewo one dowolnymi rodkami transportowymi.
niki betonowe uk ada nale y na rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
niki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem si i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie
poza ciany rodka transportowego wi cej ni 1/3 wysoko ci tej warstwy.

4.3. Transport pozosta ych materia ów
Transport cementu powinien si odbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mo na przewozi dowolnym rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materia ami. Podczas transportu kruszywa powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.
Mas zalewow nale y pakowa w b bny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywa si w warunkach
zabezpieczaj cych przed uszkodzeniem b bnów i beczek.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5.
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5.2. Wykonanie koryta pod awy
Koryto pod awy nale y wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada wymiarom awy w planie z uwzgl dnieniem w szeroko ci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.
Wska nik zag szczenia dna wykonanego koryta pod aw powinien wynosi co najmniej 0,97 wed ug normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie aw
Wykonanie aw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1. awa betonowa
awy betonowe zwyk e w gruntach spoistych wykonuje si bez szalowania, przy gruntach sypkich nale y stosowa szalowanie.
awy betonowe z oporem wykonuje si w szalowaniu. Beton roz cielony w szalowaniu lub bezpo rednio w korycie powinien by
wyrównywany warstwami. Betonowanie aw nale y wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nale y stosowa co 50 m
szczeliny dylatacyjne wype nione bitumiczn mas zalewow .
5.4. Ustawienie kraw ników betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraw ników
wiat o (odleg
górnej powierzchni kraw nika od jezdni) powinno by zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w
przypadku braku takich ustale powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyj tkowych (np. ze wzgl du na „wyrobienie” cieku)
mo e by zmniejszone do 6 cm lub zwi kszone do 16 cm.
Zewn trzna ciana kraw nika od strony chodnika powinna by po ustawieniu kraw nika obsypana piaskiem, wirem, t uczniem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie kraw ników powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.4.2. Ustawienie kraw ników na awie betonowej
Ustawianie kraw ników na awie betonowej wykonuje si na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubo ci 3
do 5 cm po zag szczeniu.
5.4.3. Wype nianie spoin
Spoiny kraw ników nie powinny przekracza szeroko ci 1 cm. Spoiny nale y wype ni wirem, piaskiem lub zapraw cementowopiaskow , przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraw ników zapraw cementowo-piaskow stosuje si wy cznie do kraw ników
ustawionych na awie betonowej.
Spoiny kraw ników przed zalaniem zapraw nale y oczy ci i zmy wod . Dla zabezpieczenia przed wp ywami temperatury
kraw niki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zapraw nale y zalewa co 50 m bitumiczn mas zalewow nad
szczelin dylatacyjn awy.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
6.2.1. Badania kraw ników
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona badania materia ów przeznaczonych do ustawienia kraw ników
betonowych i przedstawi wyniki tych bada In ynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygl du zewn trznego nale y przeprowadzi na podstawie ogl dzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodze
wyst puj cych na powierzchniach i kraw dziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary d ugo ci i g boko ci uszkodze nale y
wykona za pomoc przymiaru stalowego lub suwmiarki z dok adno ci do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].
Sprawdzenie kszta tu i wymiarów elementów nale y przeprowadzi z dok adno ci do 1 mm przy u yciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub ta my zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie k tów prostych w naro ach elementów wykonuje si przez przy enie
townika do badanego naro a i zmierzenia odchy ek z dok adno ci do 1 mm.
6.2.2. Badania pozosta ych materia ów
Badania pozosta ych materia ów stosowanych przy ustawianiu kraw ników betonowych powinny obejmowa wszystkie w
okre lone w normach podanych dla odpowiednich materia ów w pkt 2.

ciwo ci,

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod aw
Nale y sprawdza wymiary koryta oraz zag szczenie pod a na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko ci wykopu wynosi 2 cm. Zag szczenie pod a powinno by zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie aw
Przy wykonywaniu aw badaniu podlegaj :
Zgodno profilu pod nego górnej powierzchni aw z dokumentacj projektow .
Profil pod ny górnej powierzchni awy powinien by zgodny z projektowan niwelet . Dopuszczalne odchylenia mog wynosi
ka de 100 m awy.
b) Wymiary aw.
Wymiary aw nale y sprawdzi w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka de 100 m awy. Tolerancje wymiarów wynosz :
- dla wysoko ci 10% wysoko ci projektowanej,
- dla szeroko ci 10% szeroko ci projektowanej.

1 cm na
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c)

Równo górnej powierzchni aw.
Równo górnej powierzchni awy sprawdza si przez przy enie w dwóch punktach, na ka de 100 m awy, trzymetrowej aty.
Prze wit pomi dzy górn powierzchni awy i przy on at nie mo e przekracza
1 cm.
d) Zag szczenie aw.
Zag szczenie aw bada si w dwóch przekrojach na ka de 100 m. awy ze wiru lub piasku nie mog wykazywa ladu urz dzenia
zag szczaj cego.
awy z t ucznia, badane prób wyj cia poszczególnych ziarn t ucznia, nie powinny pozwala na wyj cie ziarna z awy.
e) Odchylenie linii aw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii aw od projektowanego kierunku nie mo e przekracza
2 cm na ka de 100 m wykonanej awy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw ników
Przy ustawianiu kraw ników nale y sprawdza :
dopuszczalne odchylenia linii kraw ników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi
1 cm na ka de 100 m ustawionego
kraw nika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej p aszczyzny kraw nika od niwelety projektowanej, które wynosi
1 cm na ka de 100 m
ustawionego kraw nika,
c) równo górnej powierzchni kraw ników, sprawdzane przez przy enie w dwóch punktach na ka de 100 m kraw nika, trzymetrowej aty,
przy czym prze wit pomi dzy górn powierzchni kraw nika i przy on at nie mo e przekracza 1 cm,
d) dok adno wype nienia spoin bada si co 10 metrów. Spoiny musz by wype nione ca kowicie na pe g boko .
a)

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m (metr) ustawionego kraw nika betonowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
wykonanie koryta pod aw ,
wykonanie awy,
wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraw nika betonowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod aw ,
ew. wykonanie szalunku,
wykonanie awy,
wykonanie podsypki,
ustawienie kraw ników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
wype nienie spoin kraw ników zapraw ,
ew. zalanie spoin mas zalewow ,
zasypanie zewn trznej ciany kraw nika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie bada i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021
PN-B-11111
PN-B-11112

Roboty ziemne budowlane
Beton zwyk y
Roboty betonowe i elbetowe
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywo amane do nawierzchni drogowych
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B32250
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01

15.

BN-80/6775-03/04

16.

BN-64/8845-02

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci
Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Kraw niki i obrze a chodnikowe
Kraw niki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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WARSTWY ODS CZAJ CE
SST-08
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych
z wykonaniem warstw ods czaj cych.
1.2. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre leniami podanymi w Wymaganiach
ogólnych pkt 1.3.
1.3. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 1.4.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w Wymaganiach ogólnych pkt 2.
2.2. Rodzaje materia ów
Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu warstw ods czaj cych s :
piaski,
wir i mieszanka,
geow ókniny,
a odcinaj cych - oprócz wy ej wymienionych:
mia (kamienny).
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw ods czaj cych i odcinaj cych powinny spe nia nast puj ce warunki:
a) szczelno ci, okre lony zale no ci :

D 15
d 85

5

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

U

d 60
d 10

5

gdzie:
U - wska nik ró noziarnisto ci,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworz cego warstw odcinaj ,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworz cego warstw odcinaj .
Piasek stosowany do wykonywania warstw ods czaj cych i odcinaj cych powinien spe nia wymagania normy PN-B-11113 [5] dla
gatunku 1 i 2.
wir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw ods czaj cych i odcinaj cych powinny spe nia wymagania normy PN-B11111 [3], dla klasy I i II.
Mia kamienny do warstw ods czaj cych i odcinaj cych powinien spe nia wymagania normy PN-B-11112 [4].
2.4. Wymagania dla geow ókniny
Geow ókniny przewidziane do u ycia jako warstwy odcinaj ce i ods czaj ce powinny posiada aprobat techniczn
uprawnion jednostk .

wydan przez

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

40

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
2.5.2. Sk adowanie geow óknin
Geow ókniny przeznaczone na warstwy ods czaj
pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

lub odcinaj

nale y przechowywa

w opakowaniach wg pkt 4.3 w

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Wymaganiach ogólnych pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przyst puj cy do wykonania warstwy odcinaj cej lub ods czaj cej powinien wykaza si mo liwo ci korzystania z
nast puj cego sprz tu:
równiarek,
walców statycznych,
yt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w Wymaganiach ogólnych pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materia ami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
4.3. Transport geow óknin
Geow ókniny mog by transportowane dowolnymi rodkami transportu pod warunkiem:
opakowania bel (rolek) foli , brezentem lub tkanin techniczn ,
zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem si w czasie przewozu,
ochrony geow óknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, t uszczami oraz przedmiotami mog cymi przebi lub rozci geow ókniny.
Ka da bela powinna by oznakowana w sposób umo liwiaj cy jednoznaczne stwierdzenie, e jest to materia do wykonania warstwy
ods czaj cej lub odcinaj cej.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 5.
5.2. Przygotowanie pod

a

Pod e gruntowe powinno spe nia wymagania okre lone w SST-03 „Roboty ziemne”
Warstwy odcinaj ca i ods czaj ca powinny by wytyczone w sposób umo liwiaj cy wykonanie ich zgodnie z dokumentacj
projektow , z tolerancjami okre lonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez
In yniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst pach nie
wi kszych ni co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zag szczanie kruszywa
Kruszywo powinno by rozk adane w warstwie o jednakowej grubo ci, przy u yciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków
i rz dnych wysoko ciowych. Grubo roz onej warstwy lu nego kruszywa powinna by taka, aby po jej zag szczeniu osi gni to grubo
projektowan .
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy ods czaj cej lub odcinaj cej o grubo ci powy ej 20 cm, to
wbudowanie kruszywa nale y wykona dwuwarstwowo. Rozpocz cie uk adania ka dej nast pnej warstwy mo e nast pi po odbiorze przez
In yniera warstwy poprzedniej.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa nale y przed zag szczeniem wymieni kruszywo na materia o
odpowiednich w ciwo ciach.
Natychmiast po ko cowym wyprofilowaniu warstwy ods czaj cej lub odcinaj cej nale y przyst pi do jej zag szczania.
Zag szczanie warstw o przekroju daszkowym nale y rozpoczyna od kraw dzi i stopniowo przesuwa pasami pod nymi cz ciowo
nak adaj cymi si , w kierunku jej osi. Zag szczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nale y rozpoczyna od dolnej kraw dzi i przesuwa
pasami pod nymi cz ciowo nak adaj cymi si , w kierunku jej górnej kraw dzi.
Nierówno ci lub zag bienia powsta e w czasie zag szczania powinny by wyrównywane na bie co przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuni cie materia u, a do otrzymania równej powierzchni.
W miejscach niedost pnych dla walców warstwa odcinaj ca i ods czaj ca powinna by zag szczana p ytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.
Zag szczanie nale y kontynuowa do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego od 1,0 wed ug normalnej próby Proctora,
przeprowadzonej wed ug PN-B-04481 [1]. Wska nik zag szczenia nale y okre la zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materia wbudowany w warstw ods czaj
lub odcinaj , uniemo liwia przeprowadzenie
badania zag szczenia wed ug normalnej próby Proctora, kontrol zag szczenia nale y oprze na metodzie obci
p ytowych. Nale y okre li
pierwotny i wtórny modu odkszta cenia warstwy wed ug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modu u odkszta cenia nie
powinien przekracza 2,2.
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Wilgotno kruszywa podczas zag szczania powinna by równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj od -20% do +10% jej warto ci.
W przypadku, gdy wilgotno kruszywa jest wy sza od wilgotno ci optymalnej, kruszywo nale y osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotno kruszywa jest ni sza od wilgotno ci optymalnej, kruszywo nale y zwil
okre lon ilo ci wody i równomiernie
wymiesza .
5.4. Odcinek próbny
Je eli w SST przewidziano konieczno wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpocz ciem robót Wykonawca
powinien wykona odcinek próbny w celu:
stwierdzenia, czy sprz t budowlany do rozk adania i zag szczania jest w ciwy,
okre lenia grubo ci warstwy materia u w stanie lu nym koniecznej do uzyskania wymaganej grubo ci po zag szczeniu,
ustalenia liczby przej sprz tu zag szczaj cego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska nika zag szczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u
takich materia ów oraz sprz tu, jakie b
stosowane do wykonywania warstwy
odcinaj cej i ods czaj cej na budowie.
Odcinek próbny powinien by zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In yniera.
5.5. Rozk adanie geow óknin
Warstw geow ókniny nale y rozk ada na wyprofilowanej powierzchni pod a, pozbawionej ostrych elementów, które mog
spowodowa uszkodzenie warstwy (na przyk ad kamienie, korzenie drzew i krzewów). W czasie rozk adania warstwy z geow ókniny nale y
spe ni wymagania okre lone w SST lub producenta dotycz ce szeroko ci na jak powinny zachodzi na siebie s siednie pasma geow ókniny lub
zasad ich czenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do pod a gruntowego.
5.6. Zabezpieczenie powierzchni geow óknin
Po powierzchni warstwy odcinaj cej lub ods czaj cej, wykonanej z geow óknin nie mo e odbywa si ruch jakichkolwiek pojazdów.
Le
wy ej warstw nawierzchni nale y wykonywa rozk adaj c materia „od czo a”, to znaczy tak, e pojazdy dowo ce materia i
wykonuj ce czynno ci technologiczne poruszaj si po ju u onym materiale.
5.7. Utrzymanie warstwy ods czaj cej i odcinaj cej
Warstwa ods czaj ca i odcinaj ca po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy powinny by utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza si ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinaj cej lub ods czaj cej z geow óknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wy ej le cej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynik ych z niew ciwego utrzymania warstwy obci a Wykonawc robót.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi
wyniki tych bada In ynierowi. Badania te powinny obejmowa wszystkie w ciwo ci kruszywa okre lone w p. 2.3.
Geow ókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinaj cej i ods czaj cej powinny posiada aprobat techniczn , zgodnie z pkt
2.4.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Cz stotliwo

oraz zakres bada i pomiarów

Cz stotliwo
podaje tablica 1.
Tablica 1. Cz stotliwo
Lp.

oraz zakres bada i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych i zag szczenia warstwy ods czaj cej i odcinaj cej
oraz zakres bada i pomiarów warstwy ods czaj cej i odcinaj cej

Wyszczególnienie bada
i pomiarów

1

Szeroko

2

Równo

pod

3

Równo

poprzeczna

4

warstwy

i

10 razy na 1 km

na

Spadki poprzeczne

Minimalna cz stotliwo bada
pomiarów

co 20 m na ka dym pasie ruchu
10 razy na 1 km

*)

10 razy na 1 km
co 25 m w osi jezdni i na jej kraw dziach dla autostrad i dróg
ekspresowych, co 100 m dla pozosta ych dróg

5

Rz dne wysoko ciowe

6

Ukszta towanie osi w planie *)

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

7

Grubo

Podczas budowy:
w 3 punktach na ka dej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni raz na 400
m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni raz na 2000 m2

8

Zag szczenie,
kruszywa

warstwy

wilgotno

w 2 punktach na dziennej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni raz na 600
m2
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*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona w punktach g ównych uków poziomych.
6.3.2. Szeroko

warstwy

Szeroko
6.3.3. Równo

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

warstwy

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

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

6.3.5. Rz dne wysoko ciowe
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi warstwy i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza +1 cm i -2 cm.
6.3.6. Ukszta towanie osi w planie
wi cej ni

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

6.3.7. Grubo

3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o

warstwy

Grubo warstwy powinna by zgodna z okre lon w dokumentacji projektowej z tolerancj +1 cm, -2 cm.
Je eli warstwa, ze wzgl dów technologicznych, zosta a wykonana w dwóch warstwach, nale y mierzy czn grubo tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci Wykonawca wykona napraw warstwy przez spulchnienie
warstwy na g boko co najmniej 10 cm, uzupe nienie nowym materia em o odpowiednich w ciwo ciach, wyrównanie i ponowne
zag szczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny pomiar i ocena grubo ci warstwy, wed ug
wy ej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zag szczenie warstwy
Wska nik zag szczenia warstwy odcinaj cej i ods czaj cej, okre lony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by mniejszy od 1.
Je eli jako kryterium dobrego zag szczenia warstwy stosuje si porównanie warto ci modu ów odkszta cenia, to warto stosunku
wtórnego do pierwotnego modu u odkszta cenia, okre lonych zgodnie z norm BN-64/8931-02 [6], nie powinna by wi ksza od 2,2.
Wilgotno kruszywa w czasie zag szczenia nale y bada wed ug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno kruszywa powinna by równa
wilgotno ci optymalnej z tolerancj od -20% do +10%.
6.3.9. Badania dotycz ce warstwy ods czaj cej i odcinaj cej z geow óknin
a)
b)
c)
d)

W czasie uk adania warstwy odcinaj cej i ods czaj cej z geow óknin nale y kontrolowa :
zgodno oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geow óknin z okre lonym w dokumentacji projektowej,
równo warstwy,
wielko zak adu przyleg ych pasm i sposób ich czenia,
zamocowanie warstwy do pod a gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej.
Ponadto nale y sprawdzi , czy nie nast pi o mechaniczne uszkodzenie geow ókniny (rozerwanie, przebicie). Pasma geow ókniny
yte do wykonania warstwy odcinaj cej i ods czaj cej nie powinny mie takich uszkodze .

6.4. Zasady post powania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj wi ksze odchylenia cech geometrycznych od okre lonych w p. 6.3, powinny by naprawione
przez spulchnienie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zag szczone. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinaj cej i ods czaj cej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w Wymaganiach ogólnych pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy ods czaj cej i/lub odcinaj cej z kruszywa obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie i roz enie na uprzednio przygotowanym pod u warstwy materia u o grubo ci i jako ci okre lonej w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,
wyrównanie u onej warstwy do wymaganego profilu,
zag szczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1m2 warstwy ods czaj cej i/lub odcinaj cej z geow óknin obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie i roz enie na uprzednio przygotowanym pod u warstwy geow óknin,
pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.

PN-B-04481
PN-B-06714-17
PN-B-11111

4.
5.
6.

PN-B-11112
PN-B-11113
BN-64/8931-02

7.
8.

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . wir i
mieszanka
Kruszywo mineralne. Kruszywo amane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni
podatnych i pod a przez obci enie p yt
Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at
Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
9.

Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na s abym pod

u z zastosowaniem geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986.
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NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
SST-09
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
1.2. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uk adania nawierzchni:
dróg i ulic lokalnego znaczenia,
parkingów, placów, wjazdów do bram i gara y,
chodników, placów zabaw, cie ek ogrodowych i rowerowych.
1.3. Okre lenia podstawowe
1.3.1. Betonowa kostka brukowa - kszta tka wytwarzana z betonu metod wibroprasowania. Produkowana jest jako kszta tka jednowarstwowa
lub w dwóch warstwach po czonych ze sob trwale w fazie produkcji.
1.3.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
„Wymaganiach ogólnych” pkt 1.3.
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 1.4.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wygl d zewn trzny
Struktura wyrobu powinna by zwarta, bez rys, p kni , plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna by równa i szorstka, a kraw dzie kostek równe i proste, wkl ni cia nie powinny przekracza :
2 mm, dla kostek o grubo ci 80 mm,
3 mm, dla kostek o grubo ci > 80 mm.
2.2.3. Kszta t, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane s kostki o dwóch standardowych wymiarach grubo ci:
60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosz :
na d ugo ci
3 mm,
na szeroko ci
3 mm,
na grubo ci
5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i br zowy.
2.2.4. Wytrzyma
na ciskanie
Wytrzyma
na ciskanie po 28 dniach ( rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by mniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najni sza wytrzyma
pojedynczej kostki nie powinna by mniejsza ni 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej
10 kostek).
2.2.5. Nasi kliwo
Nasi kliwo kostek betonowych powinna odpowiada wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi nie wi cej ni 5%.
2.2.6. Odporno na dzia anie mrozu
Odporno kostek betonowych na dzia anie mrozu powinna by badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odporno na dzia anie mrozu po 50 cyklach zamra ania i odmra ania próbek jest wystarczaj ca, je eli:
próbka nie wykazuje p kni ,
strata masy nie przekracza 5%,
obni enie wytrzyma ci na ciskanie w stosunku do wytrzyma ci próbek nie zamra anych nie jest wi ksze ni 20%.
2.2.7. cieralno
cieralno kostek betonowych okre lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi nie wi cej ni 4 mm.
2.3. Materia y do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej nale y stosowa cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie ni szej ni „32,5”. Zaleca si stosowanie
cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo
Nale y stosowa kruszywa mineralne odpowiadaj ce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy za onych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
ciwo ci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiada wymaganiom wg PN-B32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje si dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z recept laboratoryjn .
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Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wi ksz wytrzyma
, mniejsz nasi kliwo i wi ksz
temperatury i dzia anie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni kostce trwa e zabarwienie. Powinny to by barwniki nieorganiczne.

odporno

na niskie

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Ma e powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si r cznie.
Je li powierzchnie s du e, a kostki brukowe maj jednolity kszta t i kolor, mo na stosowa mechaniczne urz dzenia uk adaj ce.
Urz dzenie sk ada si z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, s
cego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
enia. Urz dzenie to, po sko czonym uk adaniu kostek, mo na wykorzysta do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.
Do zag szczenia nawierzchni stosuje si wibratory p ytowe z os on z tworzywa sztucznego.
Do wyrównania podsypki z piasku mo na stosowa mechaniczne urz dzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraw nikach.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uk adane s warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyma ci betonu min. 0,7 R,
kostki przewo one s na stanowisko, gdzie specjalne urz dzenie pakuje je w foli i spina ta
stalow , co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mo na równie przewozi samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5.
5.2. Pod e
Pod e pod u enie nawierzchni z betonowych kostek brukowych mo e stanowi grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP
35 [7].
Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni z kostki brukowej przeznaczon dla ruchu pieszego, rowerowego
lub niewielkiego ruchu samochodowego, mo na wykonywa bezpo rednio na pod u z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.
Grunt pod a powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Pod e gruntowe pod nawierzchni powinno by przygotowane zgodnie z wymogami okre lonymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz
z profilowaniem i zag szczeniem pod a”.
5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod u enie nawierzchni z kostki brukowej powinien by zgodny z dokumentacj
projektow .
Podbudow , w zale no ci od przeznaczenia, obci enia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, mo e stanowi :
grunt ulepszony pospó , odpadami kamiennymi,
lem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
kruszywo naturalne lub amane, stabilizowane mechanicznie,
podbudowa t uczniowa, wirowa lub
lowa,
lub inny rodzaj podbudowy okre lonej w dokumentacji projektowej.
Podbudowa powinna by przygotowana zgodnie z wymaganiami okre lonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju
podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mo na stosowa kraw niki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04
[6] lub inne typy kraw ników zgodne z dokumentacj projektow lub zaakceptowane przez In yniera.
5.5. Podsypka
Na podsypk nale y stosowa piasek gruby, odpowiadaj cy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubo podsypki po zag szczeniu powinna zawiera si w granicach od 3 do
5 cm. Podsypka powinna by zwil ona wod ,
zag szczona i wyprofilowana.
5.6. Uk adanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na ró norodno kszta tów i kolorów produkowanych kostek, mo liwe jest u enie dowolnego wzoru - wcze niej ustalonego
w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez In yniera.
Kostk uk ada si na podsypce lub pod u piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny mi dzy kostkami wynosi y od 2 do 3 mm.
Kostk nale y uk ada ok. 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zag szczeniu.
Po u eniu kostki, szczeliny nale y wype ni piaskiem, a nast pnie zamie powierzchni u onych kostek przy u yciu szczotek
cznych lub mechanicznych i przyst pi do ubijania nawierzchni.
Do ubijania u onej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si wibratory p ytowe z os on z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale y prowadzi od kraw dzi powierzchni ubijanej w kierunku rodka i jednocze nie w
kierunku poprzecznym kszta tek.
Do zag szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u ywa walca.
Po ubiciu nawierzchni nale y uzupe ni szczeliny piaskiem i zamie nawierzchni . Nawierzchnia z wype nieniem spoin piaskiem nie
wymaga piel gnacji - mo e by zaraz oddana do ruchu.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzi , czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1
niniejszej SST.
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Niezale nie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien da od producenta wyników bie cych bada wyrobu na ciskanie.
Zaleca si , aby do badania wytrzyma ci na ciskanie pobiera 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni
kostek u onych w nawierzchni).
Poza tym, przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymaga podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki
bada przedstawia In ynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie pod a i podbudowy
Sprawdzenie pod a i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno ci z dokumentacj projektow i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci i wymaganych spadków poprzecznych i pod nych polega na stwierdzeniu zgodno ci z
dokumentacj projektow oraz pkt 5.5 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawid owo ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodno ci wykonania z
dokumentacj projektow oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
pomierzenie szeroko ci spoin,
sprawdzenie prawid owo ci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawid owo ci wype nienia spoin,
sprawdzenie, czy przyj ty dese (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierówno ci pod ne
Nierówno ci pod ne nawierzchni mierzone at lub planografem zgodnie z norm BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracza 0,8
cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by zgodne z dokumentacj projektow z tolerancj 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Ró nice pomi dzy rz dnymi wykonanej nawierzchni i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza 1 cm.
6.4.4. Szeroko nawierzchni
Szeroko nawierzchni nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o wi cej ni 5 cm.
6.4.5. Grubo podsypki
Dopuszczalne odchy ki od projektowanej grubo ci podsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.5. Cz stotliwo pomiarów
Cz stotliwo pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna by dostosowana
do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca si , aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 by y przeprowadzone nie rzadziej ni 2 razy na 100 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wsz dzie tam, gdzie poleci In ynier.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wed ug pkt 6 da y wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
przygotowanie pod a,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
ewentualnie wykonanie awy pod kraw niki.
Zasady ich odbioru s okre lone w „Wymaganiach ogólnych”.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
przygotowanie pod a (ewentualnie podbudowy),
dostarczenie materia ów,
wykonanie podsypki,
enie i ubicie kostki,
wype nienie spoin,
przeprowadzenie bada i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
Normy
1.
PN-B-04111
2.
PN-B-06250
3.
PN-B-06712
4.
PN-B-19701

Materia y kamienne. Oznaczenie cieralno ci na tarczy Boehmego
Beton zwyk y
Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego
Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania

i ocena
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5.
6.

PN-B-32250
BN-80/6775-03/04

7.
8.

BN-68/8931-01
BN-68/8931-04

zgodno ci
Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a
Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at .
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BETONOWE OBRZE A CHODNIKOWE
SST-10
1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z
ustawieniem betonowego obrze a chodnikowego.
1.2. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz
chodnikowego.

zasad prowadzenia robót zwi zanych z ustawieniem betonowego obrze a

1.3. Okre lenia podstawowe
1.3.1. Obrze a chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj ce jednostronnie lub dwustronnie ci gi komunikacyjne od terenów nie
przeznaczonych do komunikacji.
1.3.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w Wymaganiach
ogólnych pkt 1.3
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 1.4.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w Wymaganiach ogólnych pkt 2.
2.2. Stosowane materia y
Materia ami stosowanymi s :
obrze a odpowiadaj ce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
wir lub piasek do wykonania aw,
cement wg PN-B-19701 [7],
piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrze a chodnikowe - klasyfikacja
W zale no ci od przekroju poprzecznego rozró nia si dwa rodzaje obrze y:
obrze e niskie
- On,
obrze e wysokie - Ow.
W zale no ci od dopuszczalnych wielko ci i liczby uszkodze oraz odchy ek wymiarowych obrze a dzieli si na:
gatunek 1
- G1,
gatunek 2
- G2.
Przyk ad oznaczenia betonowego obrze a chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrze e On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrze a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrze y chodnikowych
Kszta t obrze y betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Kszta t betonowego obrze a

chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrze y
Rodzaj
obrze a

1

Wymiary obrze y, cm
b
h

On

75
100

6
6

20
20

3
3

75

8

30

3

r
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Ow

90
100

8
8

24
30

3
3

2.4.2. Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y
Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y
Dopuszczalna odchy ka, m

Rodzaj
wymiaru

Gatunek 1

Gatunek 2

L

8

12

b, h

3

3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y
Powierzchnie obrze y powinny by bez rys, p kni i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Kraw dzie elementów powinny
by równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw dzi elementów nie powinny przekracza warto ci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y
Rodzaj wad i uszkodze
Wkl

lub wypuk

powierzchni i kraw dzi w mm

Szczerby
i uszkodzenia
kraw dzi i naro y

Dopuszczalna wielko
wad i uszkodze
Gatunek 1
Gatunek 2
2

ograniczaj cych powierzchnie górne ( cieralne)

3
niedopuszczalne

ograniczaj cych pozosta e powierzchnie:
liczba, max
ugo , mm, max
boko , mm, max

2

2

20

40

6

10

2.4.4. Sk adowanie
Betonowe obrze a chodnikowe mog by przechowywane na sk adowiskach otwartych, posegregowane wed ug rodzajów i gatunków.
Betonowe obrze a chodnikowe nale y uk ada z zastosowaniem podk adek
i przek adek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubo 2,5 cm, szeroko 5 cm, d ugo minimum 5 cm wi ksza ni szeroko obrze a.
2.4.5. Beton i jego sk adniki
Do produkcji obrze y nale y stosowa beton wed ug PN-B-06250 [2], klasy B 25

i B 30.

2.5. Materia y na aw i do zaprawy
wir do wykonania awy powinien odpowiada wymaganiom PN-B-11111 [5],
a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].
Materia y do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada wymaganiom podanym w SST-05„Kraw niki betonowe” pkt 2.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Wymaganiach ogólnych pkt 3.
3.2. Sprz t do ustawiania obrze y
Roboty wykonuje si r cznie przy zastosowaniu drobnego sprz tu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w Wymaganiach ogólnych pkt 4.
4.2. Transport obrze y betonowych
Betonowe obrze a chodnikowe mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu po osi gni ciu przez beton wytrzyma
minimum 0,7 wytrzyma ci projektowanej.
Obrze a powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem si i uszkodzeniami w czasie transportu.

ci
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4.3. Transport pozosta ych materia ów
Transport pozosta ych materia ów podano w SST-05 „Kraw niki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypk ( aw ) nale y wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada wymiarom awy w planie z uwzgl dnieniem w szeroko ci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.
5.3. Pod

e lub podsypka ( awa)

Pod e pod ustawienie obrze a mo e stanowi rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka ( awa) ze wiru lub piasku, o grubo ci
warstwy od 3 do 5 cm po zag szczeniu. Podsypk ( aw ) wykonuje si przez zasypanie koryta wirem lub piaskiem i zag szczenie z polewaniem
wod .
5.4. Ustawienie betonowych obrze y chodnikowych
Betonowe obrze a chodnikowe nale y ustawia na wykonanym pod u w miejscu i ze wiat em (odleg ci górnej powierzchni
obrze a od ci gu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewn trzna ciana obrze a powinna by obsypana piaskiem, wirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza szeroko ci 1 cm. Nale y wype ni je piaskiem lub zapraw cementowo-piaskow w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem nale y oczy ci i zmy wod . Spoiny musz by wype nione ca kowicie na pe g boko .
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona badania materia ów przeznaczonych do ustawienia betonowych
obrze y chodnikowych i przedstawi wyniki tych bada In ynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygl du zewn trznego nale y przeprowadzi na podstawie ogl dzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodze
wyst puj cych na powierzchniach i kraw dziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary d ugo ci i g boko ci uszkodze nale y
wykona za pomoc przymiaru stalowego lub suwmiarki z dok adno ci do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie kszta tu i wymiarów elementów nale y przeprowadzi z dok adno ci do 1 mm przy u yciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub ta my, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie k tów prostych w naro ach elementów wykonuje si przez przy enie
townika do badanego naro a i zmierzenia odchy ek z dok adno ci do 1 mm.
Badania pozosta ych materia ów powinny obejmowa wszystkie w ciwo ci okre lone w normach podanych dla odpowiednich
materia ów wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót nale y sprawdza wykonanie:
a) koryta pod podsypk ( aw ) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) pod a z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki ( awy) ze wiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrze a chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
linii obrze a w planie, które mo e wynosi 2 cm na ka de 100 m d ugo ci obrze a,
niwelety górnej p aszczyzny obrze a , które mo e wynosi 1 cm na ka de 100 m d ugo ci obrze a,
wype nienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywa ca kowite wype nienie badanej spoiny na pe

g boko .

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obrze a chodnikowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
wykonane koryto,
wykonana podsypka.
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9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w Wymaganiach ogólnych pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrze a chodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materia ów,
wykonanie koryta,
roz cielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrze a,
wype nienie spoin,
obsypanie zewn trznej ciany obrze a,
wykonanie bada i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
Normy
1.
2.
3.
4.
5.

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021
PN-B-11111

6.
7.
8.

PN-B-11113
PN-B-19701
BN-80/6775-03/01

9.

BN-80/6775-03/04

Roboty ziemne budowlane
Beton zwyk y
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i
mieszanka
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a.
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CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
SST-11
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych
z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.
1.2. Okre lenia podstawowe
1.2.1. Betonowa kostka brukowa - kszta tka wytwarzana z betonu metod wibroprasowania. Produkowana jest jako kszta tka jednowarstwowa
lub w dwóch warstwach po czonych ze sob trwale w fazie produkcji.
1.2.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi
w Wymaganiach ogólnych pkt 1.3.
1.3. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 1.5.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w Wymaganiach ogólnych pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej,
wydanej przez uprawnion jednostk .
2.2.2. Wygl d zewn trzny
Struktura wyrobu powinna by zwarta, bez rys, p kni , plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna by równa i szorstka, a kraw dzie kostek równe i proste, wkl ni cia nie powinny przekracza 2
mm dla kostek o grubo ci 80 mm.
2.2.3. Kszta t, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si betonow kostk brukow o grubo ci 60 mm. Kostki o takiej grubo ci s
produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosz :
na d ugo ci
3 mm,
na szeroko ci
3 mm,
na grubo ci
5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i br zowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie cechy fizykomechaniczne okre lone w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Lp.
1

Cechy

Warto

Wytrzyma
na ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) rednia z sze ciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

60
50

2

Nasi kliwo

5

3

Odporno na zamra anie, po 50 cyklach zamra ania, wg PN-B-06250 [2]:
a) p kni cia próbki
b) strata masy, %, nie wi cej ni
c) obni enie wytrzyma ci na ciskanie w stosunku do wytrzyma ci
próbek nie zamra anych, %, nie wi cej ni

wod wg PN-B-06250 [2], %, nie wi cej ni

brak
5
20

4

cieralno

na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wi cej ni

4

2.3. Materia y do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej nale y stosowa cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie ni szej ni „32,5”. Zaleca si
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada wymaganiom PN-B-19701 [4].
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2.3.2. Kruszywo do betonu
Nale y stosowa kruszywa mineralne odpowiadaj ce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy za
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

onych parametrach

2.3.3. Woda
Woda powinna by odmiany „1” i odpowiada wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje si dodatki w postaci plastyfikatorów
i barwników, zgodnie z recept laboratoryjn .
Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wi ksz wytrzyma
, mniejsz nasi kliwo i wi ksz odporno na niskie
temperatury i dzia anie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni kostce trwa e wybarwienie. Powinny to by barwniki nieorganiczne.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Wymaganiach ogólnych pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania chodnika z kostki brukowej
Ma e powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si r cznie.
Je li powierzchnie s du e, a kostki brukowe maj jednolity kszta t i kolor, mo na stosowa mechaniczne urz dzenia uk adaj ce.
Urz dzenie sk ada si z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, s
cego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
enia.
Do zag szczenia nawierzchni stosuje si wibratory p ytowe z os on z tworzywa sztucznego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w Wymaganiach ogólnych pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uk adane s warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyma ci betonu min. 0,7
wytrzyma ci projektowanej, kostki przewo one s na stanowisko, gdzie specjalne urz dzenie pakuje je w foli i spina ta
stalow , co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mo na równie przewozi samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w pod u powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami pod nymi i poprzecznymi.
Wska nik zag szczenia koryta nie powinien by mniejszy ni 0,97 wed ug normalnej metody Proctora.
Je eli dokumentacja projektowa nie okre la inaczej, to nawierzchni chodnika z kostki brukowej mo na wykonywa bezpo rednio na
pod u z gruntu piaszczystego o
WP 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.
5.3. Podsypka
Na podsypk nale y stosowa piasek odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubo podsypki po zag szczeniu powinna zawiera si w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by zwil ona wod ,
zag szczona i wyprofilowana.
5.4. Warstwa ods czaj ca
Je eli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa ods czaj ca, to jej wykonanie powinno by
zgodne z warunkami okre lonymi w SST-07
5.5. Uk adanie chodnika z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na ró norodno kszta tów i kolorów produkowanych kostek, mo liwe jest u enie dowolnego wzoru - wcze niej ustalonego
w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez In yniera.
Kostk uk ada si na podsypce lub pod u piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny mi dzy kostkami wynosi y od 2 do 3 mm.
Kostk nale y uk ada ok. 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety chodnika, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zag szczeniu.
Po u eniu kostki, szczeliny nale y wype ni piaskiem, a nast pnie zamie powierzchni u onych kostek przy u yciu szczotek
cznych lub mechanicznych i przyst pi do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania u onego chodnika z kostek brukowych, stosuje si wibratory p ytowe z os on z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale y prowadzi od kraw dzi powierzchni ubijanej w kierunku rodka i jednocze nie w
kierunku poprzecznym kszta tek.
Do zag szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u ywa walca.
Po ubiciu nawierzchni nale y uzupe ni szczeliny materia em do wype nienia i zamie nawierzchni . Chodnik z wype nieniem spoin
piaskiem nie wymaga piel gnacji - mo e by zaraz oddany do u ytkowania.
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzi , czy producent kostek brukowych posiada aprobat techniczn .
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie pod

a

Sprawdzenie pod a polega na stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacj projektow i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosz dla:
boko ci koryta:
o szeroko ci do 3 m:
1 cm,
o szeroko ci powy ej 3 m:
2 cm,
szeroko ci koryta: 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci i wymaganych spadków poprzecznych i pod
dokumentacj projektow oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

nych polega na stwierdzeniu zgodno ci z

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawid owo ci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodno ci wykonania z
dokumentacj projektow oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:
pomierzenie szeroko ci spoin,
sprawdzenie prawid owo ci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawid owo ci wype nienia spoin,
sprawdzenie, czy przyj ty dese (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie równo ci chodnika
Sprawdzenie równo ci nawierzchni przeprowadza nale y at co najmniej raz na ka de 150 do 300 m2 u onego chodnika i w
miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej ni raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prze wit pod at 4 m nie powinien przekracza
1,0
cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu pod

nego

Sprawdzenie profilu pod nego przeprowadza nale y za pomoc niwelacji, bior c pod uwag punkty charakterystyczne, jednak nie
rzadziej ni co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach za amania niwelety nie mog przekracza 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa nale y szablonem z poziomic , co najmniej raz na ka de 150 do 300 m2 chodnika i
w miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej ni co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosz 0,3%.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w Wymaganiach ogólnych pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
ew. wykonanie warstwy ods czaj cej,
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wykonanie podsypki,
enie kostki brukowej wraz z zag szczeniem i wype nieniem szczelin,
przeprowadzenie bada i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-19701
PN-B-32250
BN-68/8931-01

Materia y kamienne. Oznaczanie cieralno ci na tarczy Boehmego
Beton zwyk y
Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego
Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci
Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
Nie wyst puj .

OZNAKOWANIE PIONOWE
SST-12
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej SST s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru oznakowania
pionowego.
1.2. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania
pionowego stosowanego na drogach, w postaci:
znaków ostrzegawczych,
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znaków zakazu i nakazu,
znaków informacyjnych, kierunku, miejscowo ci i znaków uzupe niaj cych.
1.3. Okre lenia podstawowe
1.3.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.
1.3.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest tre znaku. Tarcza mo e by wykonana z ró nych
materia ów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub sk adana.
1.3.3. Lico znaku - przednia cz
znaku, s
ca do podania tre ci znaku. Lico znaku mo e by wykonane jako malowane lub oklejane (foli
odblaskow lub nieodblaskow ). W przypadkach szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku mo e by zatopione w
tarczy znaku.
1.3.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak, którego lico wykonane jest z materia ów zwyk ych (lico nie wykazuje w ciwo ci odblaskowych).
1.3.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje w ciwo ci odblaskowe (wykonane jest z materia u o odbiciu powrotnym wspó dro nym).
1.3.6. Konstrukcja wsporcza znaku - s up (s upy), wysi gnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami
cymi do przymocowania tarczy ( ruby, zaciski itp.).
1.3.7. Znak drogowy prze wietlany - znak, w którym wewn trzne ród o wiat a jest umieszczone pod przejrzystym licem znaku.
1.3.8. Znak drogowy o wietlany - znak, którego lico jest o wietlane ród em wiat a umieszczonym na zewn trz znaku.
1.3.9. Znak nowy - znak u ytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesi cy od daty produkcji.
1.3.10. Znak u ytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres d szy ni 3 miesi ce od daty produkcji.
1.3.11. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
Wymaganiach ogólnych pkt 1.4.
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 1.4.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w Wymaganiach ogólnych pkt 2.
2.2. Aprobata techniczna dla materia ów
Ka dy materia do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy, musi posiada aprobat techniczn wydan
przez uprawnion jednostk . Znaki drogowe powinny mie certyfikat bezpiecze stwa (znak „B”) nadany przez uprawnion jednostk .
2.3. Materia y stosowane do fundamentów znaków
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mog by wykonywane jako:
prefabrykaty betonowe,
z betonu wykonywanego „na mokro”,
z betonu zbrojonego,
inne rozwi zania zaakceptowane przez In yniera.
Klasa betonu powinna by zgodna z dokumentacj projektow . Beton powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06250 [1].
2.3.1. Cement
Cement stosowany do betonu powinien by cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [3]. Zaleca si stosowanie kruszywa o marce nie
ni szej ni klasa betonu.
2.3.3. Woda
Woda do betonu powinna by „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250 [6].
2.3.4. Domieszki chemiczne
Domieszki chemiczne do betonu powinny by stosowane je li przewiduje je dokumentacja projektowa, SST lub wskazania In yniera.
Domieszki chemiczne powinny odpowiada wymaganiom PN-B-23010 [5].
W betonie niezbrojonym zaleca si stosowa domieszki napowietrzaj ce, a w betonie zbrojonym dodatkowo domieszki
uplastyczniaj ce lub up ynniaj ce.
2.3.5. Pr ty zbrojenia
Pr ty zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiada wymaganiom PN-B-06251 [2].
2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji
Konstrukcje wsporcze znaków pionowych nale y wykona zgodnie z dokumentacj projektow i SST, a w przypadku braku
wystarczaj cych ustale , zgodnie z propozycj Wykonawcy zaakceptowan przez In yniera.
Konstrukcje wsporcze mo na wykona z ocynkowanych rur lub k towników wzgl dnie innych kszta towników, zaakceptowanych
przez In yniera.
Wymiary i najwa niejsze charakterystyki elementów konstrukcji wsporczej z rur podano w tablicy 1
Tablica 1. Rury stalowe okr e bez szwu walcowane na gor co wg PN-H-74219 [9]
rednica
Grubo
Masa 1 m
Dopuszczalne odchy ki
zewn trzna
cianki
kg/m
rednicy
grubo ci cianki
mm
mm
zewn trznej
od 2,69 do 9,09
od 2,6 do 11,0
44,5
od 2,93 do 10,01
od 2,6 do 11,0
48,3
od 3,10 do 11,9
od 2,6 do 12,5
51,0
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54,0
57,0
60,3
63,5
70,0
76,1
82,5
88,9
101,6
102,0
108,0
114,0
114,3
121,0

od 2,6 do 14,2
od 2,9 do 14,2
od 2,9 do 14,2
od 2,9 do 16,0
od 2,9 do 16,0
od 2,9 do 20,0
od 3,2 do 20,0
od 3,2 do 34,0
od 3,6 do 20,0
od 4,0 do 12,0
od 3,6 do 20,0
od 4,0 do 14,0
od 3,6 do 20,0
od 4,0 do 16,0

od 3,30 do 13,9
od 3,87 do 15,0
od 4,11 do 16,1
od 4,33 do 18,7
od 4,80 do 21,3
od 5,24 do 27,7
od 6,26 do 30,8
od 6,76 do 34,0
od 8,70 do 40,2
od 9,67 do 26,6
od 9,27 do 43,4
od 10,9 do 34,5
od 9,83 do 46,5
od 11,5 do 41,4

1,25 %

15 %

2.4.2. Rury
Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub innej normy zaakceptowanej przez In yniera.
Powierzchnia zewn trzna i wewn trzna rur nie powinna wykazywa wad w postaci usek, p kni , zwalcowa i naderwa .
Dopuszczalne s nieznaczne nierówno ci, pojedyncze rysy wynikaj ce z procesu wytwarzania, mieszcz ce si w granicach dopuszczalnych
odchy ek wymiarowych.
Ko ce rur powinny by obci te równo i prostopadle do osi rury.
Po dane jest, aby rury by y dostarczane o d ugo ciach:
dok adnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczaln odchy

10 mm,

wielokrotnych w stosunku do zamówionych d ugo ci dok adnych poni ej 3 m z naddatkiem 5 mm na ka de ci cie i z dopuszczaln
odchy dla ca ej d ugo ci wielokrotnej, jak dla d ugo ci dok adnych.
Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza 1,5 mm na 1 m d ugo ci rury.
Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-07 [15], PNH-84018 [12], PN-H-84019 [13], PN-H-84030-02 [16] lub inne normy.
Do ocynkowania rur stosuje si gatunek cynku Raf wed ug PN-H-82200 [11].
Rury powinny by dostarczone bez opakowania w wi zkach lub luzem wzgl dnie w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiaj cym.
Rury powinny by cechowane indywidualnie (dotyczy rednic 31,8 mm i wi kszych i grubo ci cianek 3,2 mm i wi kszych) lub na
przywieszkach metalowych (dotyczy rednic i grubo ci mniejszych od wy ej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co
najmniej obejmowa : znak wytwórcy, znak stali i numer wytopu.
2.4.3. Elektrody lub drut spawalniczy
Je li dokumentacja projektowa, SST lub In ynier przewiduj wykonanie spawanych po cze elementów, to elektroda powinna
spe nia wymagania BN-82/4131-03 [26] lub PN-M-69430 [22], wzgl dnie innej uzgodnionej normy, a drut spawalniczy powinien spe nia
wymagania PN-M-69420 [21], odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego przez In yniera.
rednica elektrody lub drutu powinna wynosi po ow grubo ci elementów czonych lub 6 do 8 mm, gdy elementy czone s
grubsze ni 15 mm.
Powierzchnia elektrody lub drutu powinna by czysta i g adka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarów.
Do ka dej partii elektrod lub drutów wytwórca powinien dostarczy za wiadczenie, w którym podane s nast puj ce wyniki bada :
ogl dziny zewn trzne, sprawdzenie wymiarów, sprawdzenie sk adu chemicznego, sprawdzenie wytrzyma ci na rozci ganie, sprawdzenie
pakowania oraz stwierdzenie zgodno ci w asno ci elektrod lub drutów z norm .
Elektrody, druty i pr ty powinny by przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych od czynników wywo uj cych korozj .
2.4.4. Pow oki metalizacyjne cynkowe
W przypadku zastosowania pow oki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona by z cynku o czysto ci nie
mniejszej ni 99,5 % i odpowiada wymaganiom BN-89/1076-02 [25]. Minimalna grubo pow oki cynkowej powinna by zgodna z
wymaganiami tablicy 4.
Powierzchnia pow oki powinna by jednorodna pod wzgl dem ziarnisto ci. Nie mo e ona wykazywa widocznych wad jak rysy,
kni cia, p cherze lub odstawanie pow oki od pod a.
Tablica 4. Minimalna grubo pow oki metalizacyjnej cynkowej nara onej na dzia anie
korozji atmosferycznej wed ug BN-89/1076-02 [25]
Agresywno korozyjna atmosfery
Minimalna grubo pow oki, m,
przy wymaganej trwa ci w latach
wed ug PN-H-04651 [8]
10
20
Umiarkowana
120
160
Ci ka
160 M
200 M
M - pow oka pokryta dwoma lub wi ksz liczb warstw pow oki malarskiej
2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcj wsporcz
Producent lub dostawca ka dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych na innych obiektach lub konstrukcjach
(wiadukty nad drog , k adki dla pieszych, s upy latar itp.), tak e elementów s
cych do zamocowania znaków na tym obiekcie lub
konstrukcji, obowi zany jest do wydania gwarancji na okres trwa ci znaku uzgodniony z odbiorc . Przedmiotem gwarancji s w ciwo ci
techniczne konstrukcji wsporczej lub elementów mocuj cych oraz trwa
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.
W przypadku s upków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w
przypadku elementów, s
cych do zamocowania znaków do innych obiektów lub konstrukcji - gwarancja mo e by wydana dla partii dostawy.
W przypadku konstrukcji wsporczej dla znaków drogowych bramowych i wysi gnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla ka dej
konstrukcji wsporczej.
2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwa

materia ów na wp ywy zewn trzne
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Materia y u yte na lico i tarcz znaku oraz po czenie lica znaku z tarcz znaku, a tak e sposób wyko czenia znaku, musz
wykazywa pe
odporno na oddzia ywanie wiat a, zmian temperatury, wp ywy atmosferyczne i wyst puj ce w normalnych warunkach
oddzia ywania chemiczne (w tym korozj elektrochemiczn ) - przez ca y czas trwa ci znaku, okre lony przez wytwórc lub dostawc .
2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
Producent lub dostawca znaku obowi zany jest przy dostawie okre li , uzgodnion z odbiorc , trwa
gwarancyjne dla znaku, a tak e udost pni na yczenie odbiorcy:
a) instrukcj monta u znaku,
b) dane szczegó owe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
c) instrukcj utrzymania znaku.

znaku oraz warunki

2.5.3. Materia y do wykonania tarczy znaku
Materia ami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego s :
blacha stalowa,
blacha z aluminium lub stopów z aluminium,
inne materia y, np. sklejka wodoodporna, tworzywa syntetyczne, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty technicznej.
2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej
Tarcza znaku z blachy stalowej grubo ci co najmniej 1,0 mm powinna by zabezpieczona przed korozj obustronnie cynkowaniem
ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza si stosowanie innych sposobów zabezpieczenia stalowych tarcz znaków przed korozj , np. przez
metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dla danej technologii.
Nie dopuszcza si stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozj jedynie farbami antykorozyjnymi.
Kraw dzie tarczy powinny by zabezpieczone przed korozj farbami ochronnymi o odpowiedniej trwa ci, nie mniejszej ni
przewidywany okres u ytkowania znaku.
Wytrzyma
dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna by mniejsza ni 310 MPa.
2.5.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowej
Blacha z aluminium lub stopów aluminium powinna by odporna na korozj w warunkach zasolenia.
Wymagane grubo ci:
z blachy z aluminium dla tarcz znaków wzmocnionych przet oczeniami lub osadzonych w ramach co najmniej 1,5 mm,
z blachy z aluminium dla tarcz p askich co najmniej 2,0 mm.
Powierzchnie tarczy nie przykryte foli lub farbami powinny by zabezpieczone przed korozj przy zastosowaniu farby ochronnej lub
pow oki z tworzyw sztucznych.
Wytrzyma
dla tarcz z aluminium i stopów z aluminium powinna wynosi :
dla tarcz wzmocnionych przet oczeniem lub osadzonych w ramach, co najmniej

155 MPa,

dla tarcz p askich, co najmniej 200 MPa.
2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku musi by równa i g adka - bez odkszta ce p aszczyzny znaku, w tym pofa dowa , wgi , lokalnych wgniece lub
nierówno ci itp. Odchylenie p aszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofa dowanie itp.) nie mo e wynosi wi cej ni 1,5 % najwi kszego
wymiaru znaku.
Kraw dzie tarczy znaku musz by równe i nieostre. Zniekszta cenia kraw dzi tarczy znaku, pozosta e po t oczeniu lub innych
procesach technologicznych, którym tarcza ta (w znakach drogowych sk adanych - segmenty tarczy) by a poddana, musz by usuni te.
Tarcze znaków drogowych sk adanych mog by wykonane z modu owych kszta towników aluminiowych lub odpowiednio
ukszta towanych segmentów stalowych. Dopuszcza si stosowanie modu owych kszta towników z tworzyw syntetycznych lub sklejki
wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty technicznej. Szczeliny mi dzy s siednimi segmentami znaku sk adanego nie
mog by wi ksze od
0,8 mm.
2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotycz ce powierzchni odblaskowej
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si z zasady przez oklejenie tarczy znaku materia em odblaskowym.
ciwo ci folii odblaskowej (odbijaj cej powrotnie) powinny spe nia wymagania okre lone w aprobacie technicznej.
2.6.2. Wymagania jako ciowe znaku odblaskowego
Folie odblaskowe u yte do wykonania lica znaku powinny wykazywa pe ne zwi zanie z tarcz znaku przez ca y okres wymaganej
trwa ci znaku. Niedopuszczalne s lokalne niedoklejenia, odklejania, z uszczenia lub odstawanie folii na kraw dziach tarczy znaku oraz na
jego powierzchni.
Sposób po czenia folii z powierzchni tarczy znaku powinien uniemo liwia jej od czenie od tarczy bez jej zniszczenia.
Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrze y znaków na folii odblaskowej, technologia malowania lub klejenia oraz stosowane w
tym celu materia y powinny by uzgodnione z producentem folii.
Okres trwa ci znaku wykonanego przy u yciu folii odblaskowych powinien wynosi od 7 do 10 lat, w zale no ci od rodzaju
materia u.
Powierzchnia lica znaku powinna by równa i g adka, nie mog na niej wyst powa lokalne nierówno ci i pofa dowania.
Niedopuszczalne jest wyst powanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak i na obrze ach tarczy znaku.
Dok adno rysunku znaku powinna by taka, aby wady konturów znaku, które mog powsta przy nanoszeniu farby na odblaskow
powierzchni znaku, nie by y wi ksze ni :
2 mm dla znaków ma ych i rednich,
3 mm dla znaków du ych i wielkich.
Powsta e zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskow cz

znaku nie powinny by wi ksze w ka dym kierunku ni :

2 mm dla znaków ma ych i rednich,
3 mm dla znaków du ych i wielkich.
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W znakach nowych na ka dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach
4 x 4 cm nie mo e wyst powa wi cej ni 0,7
lokalnych usterek (za amania, p cherzyki) o wymiarach nie wi kszych ni 1 mm w ka dym kierunku. Niedopuszczalne jest wyst powanie
jakichkolwiek zarysowa powierzchni znaku.
W znakach u ytkowanych na ka dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza si do 2 usterek jak wy ej,
o wymiarach nie wi kszych ni 1 mm w ka dym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza si do 3 zarysowa o szeroko ci nie wi kszej ni 0,8
mm i ca kowitej d ugo ci nie wi kszej ni 10 cm. Na ca kowitej d ugo ci znaku dopuszcza si nie wi cej ni 5 rys szeroko ci nie wi kszej ni 0,8
mm i d ugo ci przekraczaj cej 10 cm - pod warunkiem, e zarysowania te nie zniekszta caj tre ci znaku.
W znakach u ytkowanych dopuszcza si równie lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczaj cej 6 mm2 ka de - w liczbie
nie wi kszej ni pi na powierzchni znaku ma ego lub redniego, oraz o powierzchni nie przekraczaj cej 8 mm2 ka de - w liczbie nie wi kszej
ni 8 na ka dym z fragmentów powierzchni znaku du ego lub wielkiego (w czaj c znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.
Uszkodzenia folii nie mog zniekszta ca tre ci znaku - w przypadku wyst powania takiego zniekszta cenia znak musi by
bezzw ocznie wymieniony.
W znakach nowych niedopuszczalne jest wyst powanie jakichkolwiek rys, si gaj cych przez warstw folii do powierzchni tarczy
znaku. W znakach u ytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, e wyst puj ce w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie
przekrocz wielko ci okre lonych poni ej.
W znakach u ytkowanych dopuszczalne jest wyst powanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co najwy ej dwóch lokalnych
ognisk korozji o wymiarach nieprzekraczaj cych 2,0 mm w ka dym kierunku na powierzchni ka dego z fragmentów znaku o wymiarach 4 x 4
cm. W znakach nowych oraz w znakach znajduj cych si w okresie wymaganej gwarancji adna korozja tarczy znaku nie mo e wyst powa .
Wymagana jest taka wytrzyma
po czenia folii odblaskowej z tarcz znaku, by po zgi ciu tarczy o 90o przy promieniu uku
zgi cia do 10 mm w adnym miejscu nie uleg o ono zniszczeniu.
Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi by zabezpieczona matow farb nieodblaskow barwy ciemno-szarej (szarej
naturalnej) o wspó czynniku luminancji 0,08 do 0,10 - wed ug wzorca stanowi cego za cznik do „Instrukcji o znakach drogowych pionowych”
[28]. Grubo pow oki farby nie mo e by mniejsza od 20 m. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i
cynkowanie to jest wykonywane po ukszta towaniu tarczy - jej kraw dzie mog pozosta niezabezpieczone farb ochronn .
2.7. Znaki nieodblaskowe
2.7.1. Wymagania dotycz ce powierzchni i barwy znaku nieodblaskowego
Znaki nieodblaskowe (znaki nieodblaskowe zwyk e) mog by wykonane jako malowane lub oklejane foli , z materia ów
niewykazuj cych odbicia powrotnego (wspó dro nego). Nie dopuszcza si u ywania na znaki drogowe nieodblaskowe (zwyk e) materia ów
fluorescencyjnych.
2.7.2. Warunki podstawowe dla farb i folii nieodblaskowych
Folie i farby u yte do wykonania znaku musz wykazywa pe ne zwi zanie z pod em (powierzchni tarczy znaku) przez ca y czas
wymaganej trwa ci znaku. Niedopuszczalne s w szczególno ci lokalne niedoklejenia, odklejenia, p cherze, z uszczenia lub odstawanie farby
lub folii na kraw dziach lica znaku oraz na jego powierzchni.
2.7.3. Warunki dodatkowe dla farb nieodblaskowych
Powierzchnia farby na licu znaku nowego musi by jednolita - bez lokalnych szczelin lub p kni . Niedopuszczalne s lokalne
nierówno ci farby oraz cz stki mechaniczne zatopione w warstwie farby.
Grubo farby lica znaku nie mo e by mniejsza od 50 m. Grubo farby na tylnej stronie znaku nie mo e by mniejsza od 20 m.
2.7.4. Warunki dodatkowe dla folii nieodblaskowych
Sposób po czenia folii z powierzchni tarczy znaku powinien uniemo liwia jej odklejenie od pod a bez jej zniszczenia.
Kraw dzie folii na obrze ach tarczy znaku, jak równie kraw dzie folii, symboli, napisów, obramowa itp. musz by tak wykonane i
zabezpieczone, by zapewniona by a integralno znaku przez pe en okres jego trwa ci.
2.7.5. Wymagania jako ciowe dla znaków malowanych
Powierzchnia lica znaków drogowych malowanych musi by równa i g adka; niedopuszczalne jest wyst powanie na nim
jakichkolwiek fragmentów nie pokrytych farb . Struktura powierzchniowa warstwy farby nie mo e sprzyja osadzaniu na niej zanieczyszcze lub
cz stek kurzu.
W znakach nowych na ka dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie mo e wyst powa wi cej ni jedna
lokalna usterka w postaci zarysowa o szeroko ci nie wi kszej od 0,8 mm i d ugo ci nie wi kszej ni 8 mm. Niedopuszczalne jest wyst powanie
jakichkolwiek innych usterek, w tym p cherzyków, rozleg ych zarysowa , wyczuwalnych nierówno ci farby - na powierzchni tarczy znaku.
Niedopuszczalne jest wyst powanie jakichkolwiek ognisk korozji na licu znaku lub na tylnej stronie tarczy znaku.
W znakach u ytkowanych w okresie wymaganej trwa ci znaku na ka dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm
dopuszcza si do trzech usterek o charakterze wskazanym wy ej oraz do jednej powierzchniowej usterki lokalnej (p cherzyki itp.) o wymiarach
nie wi kszych od 2 mm. Na ca kowitej powierzchni znaku dopuszcza si nie wi cej ni 8 zarysowa szeroko ci nie wi kszej ni 0,5 mm i
ugo ci nie przekraczaj cej 8 cm, je eli ich g boko nie si ga do pod a lub nie wi cej ni 5 zarysowa o d ugo ci przekraczaj cej 10 mm,
lecz nie wi kszej od 10 cm, je eli ich g boko si ga do pod a oraz do pi ciu ognisk korozji o wymiarach nie przekraczaj cych 4 mm w
ka dym kierunku w znakach ma ych i rednich lub 6 mm w znakach du ych i wielkich - pod warunkiem, e te zarysowania lub ogniska korozji
nie zniekszta caj tre ci znaku.
Wady w postaci nierówno ci konturów rysunku znaku, które mog powsta przy nanoszeniu farby na lico znaku, nie mog
przekracza 1 mm dla znaków ma ych i rednich oraz 2 mm dla znaków du ych i wielkich.
Niedopuszczalne jest wyst powanie zacieków o wymiarach wi kszych ni 2 mm w znakach ma ych i rednich oraz 3 mm w znakach
du ych i wielkich w ka dym kierunku.
2.7.6. Wymagania jako ciowe dla znaków oklejanych
Powierzchnia tarczy znaku oklejanego musi by równa i g adka; nie mog na niej wyst powa lokalne nierówno ci i pofa dowania.
W znakach nowych na ka dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach
4 x 4 cm nie mo e wyst powa wi cej ni 0,7
lokalnych usterek (niewielkie zarysowania o d ugo ci nie wi kszej ni 8 mm itp.) o wymiarach nie wi kszych ni 1 mm w ka dym kierunku.
Niedopuszczalne jest wyst powanie jakichkolwiek rozleg ych zarysowa oraz pojedynczych rys d szych od 8 mm na powierzchni znaku.
W znakach u ytkowanych w okresie wymaganej trwa ci znaku na ka dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm
dopuszcza si do 2 lokalnych usterek jak wy ej, o wymiarach nie wi kszych od 2 mm w ka dym kierunku. Na ka dym z tych fragmentów
dopuszcza si do 3 zarysowa o szeroko ci nie wi kszej ni 0,8 mm i ca kowitej d ugo ci nie wi kszej ni 10 cm. Na ca kowitej powierzchni
znaku dopuszcza si nie wi cej ni 5 zarysowa szeroko ci nie wi kszej ni 0,8 mm i d ugo ci przekraczaj cej 10 cm lecz nie wi kszej od 20 cm
- pod warunkiem, e zarysowania te nie zniekszta caj tre ci znaku.
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W znakach u ytkowanych w okresie wymaganej trwa ci dopuszcza si równie lokalne odklejenia folii o powierzchni nie
przekraczaj cej 8 mm2 ka de - w liczbie nie wi kszej ni pi na powierzchni znaku ma ego lub redniego, oraz o powierzchni nie
przekraczaj cej 10 mm2 ka de w liczbie nie wi kszej ni 8 na ka dym z fragmentów powierzchni znaku du ego lub wielkiego (w czaj c znaki
informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm lub na ca kowitej powierzchni znaku, je eli powierzchnia ta jest mniejsza od 1,44 m2.
Zarysowania i oderwania folii nie mog zniekszta ca tre ci znaku - w przypadku wyst powania takiego zniekszta cenia znak musi
by bezzw ocznie wymieniony.
W znakach nowych niedopuszczalne jest wyst powanie jakichkolwiek zarysowa , si gaj cych przez warstw folii do powierzchni
tarczy znaku. W znakach u ytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, e wyst puj ce w ich otoczeniu ogniska korozyjne
nie przekrocz wielko ci okre lonych w dalszym ci gu.
Zachowana musi by co najmniej identyczna dok adno rysunku znaku, jak dla znaków malowanych (pkt 2.7.5).
W znakach nowych folia nie mo e wykazywa adnych znamion odkleje , rozwarstwie , zanieczyszcze itp. mi dzy poszczególnymi
warstwami folii lub licem i tarcz znaku. Niedopuszczalne jest wyst powanie jakichkolwiek ognisk korozji zarówno na powierzchni jak i na
obrze ach tarczy znaku.
W znakach u ytkowanych dopuszczalne jest wyst powanie po okresie wymaganej gwarancji co najwy ej dwóch lokalnych ognisk
korozji o wymiarach nie przekraczaj cych 2,0 mm w ka dym kierunku na powierzchni ka dego fragmentu znaku o wymiarach 4 x 4 cm.
W znakach nowych oraz w znakach znajduj cych si w okresie wymaganej gwarancji nie mo e wyst powa adna korozja tarczy
znaku.
Wymagana jest taka wytrzyma
po czenia folii z tarcz znaku, by po zgi ciu tarczy o 90o przy promieniu uku zgi cia do 15 mm
w adnym miejscu nie uleg o ono zniszczeniu.
Zabronione jest stosowanie folii, które mog by bez ca kowitego zniszczenia odklejone od tarczy znaku lub od innej folii, na której
zosta y naklejone.
2.7.7. Tylna strona znaków nieodblaskowych
Tylna strona tarczy znaków musi by zabezpieczona matow farb nieodblaskow barwy ciemno-szarej (szarej neutralnej) o
wspó czynniku luminancji 0,08 do 0,10 - wed ug wzorca stanowi cego za cznik do „Instrukcji o znakach drogowych pionowych” [28]. Grubo
pow oki farby nie mo e by mniejsza od 20 m. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to
jest wykonywane po ukszta towaniu tarczy - jej kraw dzie mog pozosta niezabezpieczone farb ochronn . W przypadkach wycinania tarczy
znaku z blachy stalowej cynkowanej powierzchniowo - kraw dzie tarczy nale y zabezpieczy odpowiedni pow ok przeciwkorozyjn .
2.8. Materia y do monta u znaków
Wszystkie ocynkowane czniki metalowe przewidywane do mocowania mi dzy sob elementów konstrukcji wsporczych znaków jak
ruby, listwy, wkr ty, nakr tki itp. powinny by czyste, g adkie, bez p kni , naderwa , rozwarstwie i wypuk ych karbów.
czniki mog by dostarczane w pude kach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zale no ci od ich wielko ci.
2.9. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych powinien by przechowywany zgodnie z BN88/6731-08 [27].
Kruszywo do betonu nale y przechowywa w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
kruszywami innych klas.
Prefabrykaty betonowe powinny by sk adowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym pod u. Prefabrykaty nale y
uk ada na podk adach z zachowaniem prze witu minimum 10 cm mi dzy pod em a prefabrykatem.
Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materia ów dzia aj cych koroduj co i w warunkach
zabezpieczaj cych przed uszkodzeniami.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Wymaganiach ogólnych pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przyst puj cy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza si mo liwo ci korzystania z nast puj cego
sprz tu:
koparek ko owych, np. 0,15 m3 lub koparek g sienicowych, np. 0,25 m3,
urawi samochodowych o ud wigu do 4 t,
ewentualnie wiertnic do wykonywania do ów pod s upki w gruncie spoistym,
betoniarek przewo nych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,
rodków transportowych do przewozu materia ów,
przewo nych zbiorników na wod ,
sprz tu spawalniczego, itp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w Wymaganiach ogólnych pkt 4.
4.2. Transport materia ów do pionowego oznakowania dróg
Transport cementu powinien odbywa si zgodnie z BN-88/6731-08 [27].
Transport kruszywa powinien odbywa si zgodnie z PN-B-06712 [3].
Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny by przewo one rodkami transportowymi w
warunkach zabezpieczaj cych je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatów na rodkach transportu powinno by symetryczne.
Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprz tu (uchwyty, ruby, nakr tki itp.) powinien si odbywa rodkami transportowymi
w sposób uniemo liwiaj cy ich przesuwanie si w czasie transportu i uszkadzanie.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przyst pieniem do robót nale y wyznaczy :
lokalizacj znaku, tj. jego pikieta oraz odleg

od kraw dzi jezdni, kraw dzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

wysoko zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizuj ce miejsca ustawienia znaków nale y zabezpieczy w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru robót istnia a
mo liwo sprawdzenia lokalizacji znaków.
Lokalizacja i wysoko zamocowania znaku powinny by zgodne z dokumentacj projektow .
5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków
Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by dostosowany do g boko ci wykopu, rodzaju gruntu i
posiadanego sprz tu. Wymiary wykopu powinny by zgodne z dokumentacj projektow lub wskazaniami In yniera.
Wykopy fundamentowe powinny by wykonane w takim okresie, aby po ich zako czeniu mo na by o przyst pi natychmiast do
wykonania w nich robót fundamentowych.
5.3.1. Prefabrykaty betonowe
Dno wykopu przed u eniem prefabrykatu nale y wyrówna i zag ci . Wolne przestrzenie mi dzy cianami gruntu i prefabrykatem
nale y wype ni materia em kamiennym, np. kli cem i dok adnie zag ci ubijakami r cznymi.
Je eli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu powinna by równa z powierzchni pobocza lub
by wyniesiona nad t powierzchni nie wi cej ni 0,03 m.
5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscowo ci),
wykonywane z betonu „na mokro” lub z betonu zbrojonego nale y wykona zgodnie z PN-S-02205 [24].
Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych b
rozpartych nale y wykonywa zgodnie z dokumentacj projektow , SST lub
wskazaniami In yniera. Wykopy nale y zabezpieczy przed nap ywem wód opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem
umo liwiaj cym atwy odp yw wody poza teren przylegaj cy do wykopu. Dno wykopu powinno by wyrównane z dok adno ci 2 cm.
Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nale y usun i miejsce wype ni do spodu fundamentu betonem klasy B 15.
aszczyzny boczne fundamentów stykaj ce si z gruntem nale y zabezpieczy izolacj , np. emulsj kationow . Po wykonaniu fundamentu
wykop nale y zasypa warstwami grubo ci 20 cm z dok adnym zag szczeniem gruntu.
5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znaków - s upki, s upy, wysi gniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny by wykonane
zgodnie z dokumentacj pionow i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
odchy ka od pionu, nie wi cej ni

1 %,

odchy ka w wysoko ci umieszczenia znaku, nie wi cej ni

2 cm,

odchy ka w odleg ci ustawienia znaku od kraw dzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie wi cej ni
zachowaniu minimalnej odleg ci umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcj o znakach drogowych pionowych [28].

5 cm, przy

5.5. Wykonanie spawanych z cz elementów metalowych
cza spawane elementów metalowych powinny odpowiada wymaganiom PN-M-69011 [20].
Wytrzyma
zm czeniowa spoin powinna wynosi od 19 do 32 MPa. Odchy ki wymiarów spoin nie powinny przekracza 0,5 mm
dla spoiny grubo ci do 6 mm i 1,0 mm dla spoiny o grubo ci powy ej 6 mm.
Odst p w z czach zak adkowych i nak adkowych, pomi dzy przylegaj cymi do siebie p aszczyznami nie powinien by wi kszy ni 1
mm.
cza spawane nie powinny mie wad wi kszych ni podane w tablicy 5. In ynier mo e dopu ci wady wi ksze ni podane w tablicy
je li uzna, e nie maj one zasadniczego wp ywu na cechy eksploatacyjne znaku pionowego.
Tablica 5. Dopuszczalne wymiary wad w z czach spawanych, wg PN-M-69775 [23]
Rodzaj wady
Dopuszczalny wymiar wady, mm
2,0
Brak przetopu
1,5
Podtopienie lica spoiny
3,0
Porowato spoiny
1,5
Krater w spoinie
1,5
Wkl ni cie lica spoiny
1,0
Uszkodzenie mechaniczne spoiny
Ró nica wysoko ci s siednich wg bie
i
3,0
wypuk ci lica spoiny
5.6. Konstrukcje wsporcze
5.6.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem
Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysi gnikowych jedno lub dwustronnych, jak równie konstrukcje
wsporcze znaków tablicowych bocznych o powierzchni wi kszej od 4,5 m2, gdy wyst puje mo liwo bezpo redniego najechania na nie przez
pojazd - musz by zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego rodzaju urz dzeniami ochronnymi lub
przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumentacj projektow , SST lub wskazaniami In yniera. Podobne zabezpieczenie nale y stosowa w
przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w wi kszym stopniu zagra a bezpiecze stwu u ytkowników pojazdów, ni
najechanie pojazdu na barier , je li przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub In ynier.
5.6.2. atwo zrywalne z cza konstrukcji wsporczej
W przypadku konstrukcji wsporczych, nie os oni tych barierami ochronnymi - zaleca si stosowanie atwo zrywalnych lub atwo
roz czalnych przekrojów, z czy lub przegubów o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na wysoko ci od 0,15 do 0,20 m nad
powierzchni terenu.
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W szczególno ci - zaleca si stosowanie takich przekrojów, z czy lub przegubów w konstrukcjach wsporczych nie os oni tych
barierami ochronnymi, które znajduj si na obszarach zwi kszonego zagro enia kolizyjnego (ostrza rozga zie dróg cznikowych, zewn trzna
strona uków drogi itp.).
atwo zrywalne lub atwo roz czalne z cza, przekroje lub przeguby powinny by tak skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z
konstrukcj wsporcz po zerwaniu nie przewraca si na jezdni . Wysoko cz ci konstrukcji wsporczej, pozosta ej po od czeniu górnej jej
cz ci od fundamentu, nie mo e by wi ksza od 0,25 m.
5.6.3. Zapobieganie zagro eniu u ytkowników drogi i terenu przyleg ego - przez
konstrukcj wsporcz
Konstrukcja wsporcza znaku musi by wykonana w sposób ograniczaj cy zagro enie u ytkowników pojazdów samochodowych oraz
innych u ytkowników drogi i terenu do niej przyleg ego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewni
mo liwo atwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.
5.6.4. Tablicowe znaki drogowe na dwóch s upach lub podporach
Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic przeddrogowskazowych, tablic szlaku
drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na dwóch s upach lub podporach - odleg
mi dzy tymi s upami lub podporami, mierzona
prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie mo e by mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu wi kszej liczby s upów
ni dwa - odleg
mi dzy nimi mo e by mniejsza.
5.6.5. Poziom górnej powierzchni fundamentu
Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym - po dane jest, by górna cz
fundamentu pokrywa a si z powierzchni pobocza, pasa dziel cego itp. lub by a nad t powierzchni wyniesiona nie wi cej ni 0,03 m. W
przypadku konstrukcji wsporczych, znajduj cych si poza koron drogi, górna cz
fundamentu powinna by wyniesiona nad powierzchni
terenu nie wi cej ni 0,15 m.
5.6.6. Barwa konstrukcji wsporczej
Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych musz mie barw szar neutraln z tym, e dopuszcza si barw naturaln
pokry cynkowanych. Zabrania si stosowania pokry konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyj tkiem przypadków, gdy jest to
wymagane odr bnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.
5.7. Po czenie tarczy znaku z konstrukcj wsporcz
Tarcza znaku musi by zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemo liwiaj cy jej przesuni cie lub obrót.
Materia i sposób wykonania po czenia tarczy znaku z konstrukcj wsporcz musi umo liwia , przy u yciu odpowiednich narz dzi,
od czenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez ca y okres u ytkowania znaku.
Na drogach i obszarach, na których wyst puj cz ste przypadki dewastacji znaków, zaleca si stosowanie elementów z cznych o
konstrukcji uniemo liwiaj cej lub znacznie utrudniaj cej ich roz czenie przez osoby niepowo ane.
Tarcza znaku sk adanego musi wykazywa pe
integralno podczas najechania przez pojazd w ka dych warunkach kolizji. W
szczególno ci - aden z segmentów lub elementów tarczy nie mo e si od niej od cza w sposób powoduj cy nara enie kogokolwiek na
niebezpiecze stwo lub szkod .
Nie dopuszcza si zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagaj cy bezpo redniego przeprowadzenia rub
mocuj cych przez lico znaku.
5.8. Trwa
wykonania znaku pionowego
Znak drogowy pionowy musi by wykonany w sposób trwa y, zapewniaj cy pe
czytelno przedstawionego na nim symbolu lub
napisu w ca ym okresie jego u ytkowania, przy czym wp ywy zewn trzne dzia aj ce na znak, nie mog powodowa zniekszta cenia tre ci znaku.
5.9. Tabliczka znamionowa znaku
Ka dy wykonany znak drogowy oraz ka da konstrukcja wsporcza musi mie tabliczk znamionow z:
a) nazw , mark fabryczn lub innym oznaczeniem umo liwiaj cym identyfikacj wytwórcy lub dostawcy,
b) dat produkcji,
c) oznaczeniem dotycz cym materia u lica znaku,
d) dat ustawienia znaku.
Zaleca si , aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawiera a równie miesi c i rok wymaganego przegl du technicznego.
Napisy na tabliczce znamionowej musz by wykonane w sposób trwa y i wyra ny, czytelny w normalnych warunkach przez ca y
okres u ytkowania znaku.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 6.
6.2. Badania materia ów do wykonania fundamentów betonowych
Wykonawca powinien przeprowadzi badania materia ów do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzgl dniaj c
nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, In ynier mo e zwolni go z potrzeby wykonania bada
materia ów dla tych robót.
6.3. Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania materia ów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materia y dostarczone na budow z aprobat techniczn lub z deklaracj zgodno ci wydan przez producenta powinny by
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
Cz stotliwo bada i ocena ich wyników powinna by zgodna z ustaleniami tablicy 6.
Tablica 6. Cz stotliwo bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów
dostarczonych przez producentów
Lp.
Rodzaj badania
Liczba bada
Opis bada
1

Sprawdzenie

od 5 do 10 bada z

Ocena wyników
bada

Powierzchni zbada nieuzbrojonym
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powierzchni

2

Sprawdzenie
wymiarów

okiem. Do ew. sprawdzenia g boko ci
wad u
dost pnych narz dzi (np.
linia ów z czujnikiem, suwmiarek,
mikrometrów itp.
wyrobów licz -cej do Przeprowadzi
uniwersalnymi
1000 elementów
przyrz dami
pomiarowymi
lub
sprawdzianami
(np.
linia ami,
przymiarami itp.)

wybra- nych losowo
elementów w ka dej
dostar- czonej partii

Wyniki bada
powinny by zgodne
z wymaganiami
punktu 2

W przypadkach budz cych w tpliwo ci mo na zleci uprawnionej jednostce zbadanie w
materia ów w zakresie wymaga podanych w punkcie 2.

ciwo ci dostarczonych wyrobów i

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót nale y sprawdza :
zgodno

wykonania znaków pionowych z dokumentacj projektow (lokalizacja, wymiary, wysoko

zamocowania znaków),

zachowanie dopuszczalnych odchy ek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5,
prawid owo
poprawno

wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
wykonania fundamentów pod s upki zgodnie z punktem 5.3,

poprawno ustawienia s upków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.
W przypadku wykonania spawanych z cz elementów konstrukcji wsporczych:
przed ogl dzinami, spoin i przylegaj ce do niej elementy czone (od 10 do 20 mm z ka dej strony) nale y dok adnie oczy ci z
zanieczyszcze utrudniaj cych prowadzenie obserwacji i pomiarów,
ogl dziny z czy nale y przeprowadzi wizualnie z ewentualnym u yciem lupy o powi kszeniu od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny
by stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,
w przypadkach w tpliwych mo na zleci uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyma

ci zm czeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [18],

cza o wadach wi kszych ni dopuszczalne, okre lone w punkcie 5.5, powinny by naprawione powtórnym spawaniem.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi s :
a) szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,
b) m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozosta ych.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, da y wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór ostateczny
Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiór ostateczny powinien by dokonany po ca kowitym zako czeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i bada jako ciowych
okre lonych w punktach 2 i 5.
8.3. Odbiór pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego nale y dokona po up ywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w Wymaganiach ogólnych pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonanie fundamentów
dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
zamocowanie tarcz znaków drogowych,
przeprowadzenie pomiarów i bada wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.
PN-B-06250
2.
PN-B-06251
3.
PN-B-06712
4.
PN-B-19701
5.

PN-B-23010

Beton zwyk y
Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne
Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego
Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania
zgodno ci
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre lenia

i ocena
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6.
7.
8.

PN-B-32250
PN-E-06314
PN-H-04651

9.
10.
11.
12.
13.

PN-H-74219
PN-H-74220
PN-H-82200
PN-H-84018
PN-H-84019

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

PN-H-84020
PN-H-84023-07
PN-H-84030-02
PN-H-93010
PN-H-93401
PN-M-06515
PN-M-69011
PN-M-69420
PN-M-69430

23.

PN-M-69775

24.
25.

PN-S-02205
BN-89/1076-02

26.

BN-82/4131-03

27.

BN-88/6731-08

Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
Elektryczne oprawy o wietlenia zewn trznego
Ochrona przed korozj . Klasyfikacja i okre lenie agresywno ci korozyjnej
rodowiska
Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego zastosowania
Rury stalowe bez szwu ci gnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia
Cynk
Stal niskostopowa o podwy szonej wytrzyma ci. Gatunki
Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki
Stal okre lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naw glania. Gatunki
Stal. Kszta towniki walcowane na gor co
Stal walcowana. K towniki równoramienne
wignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów no nych
Spawalnictwo. Z cza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzia i wymagania
Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne
wymagania i badania
Spawalnictwo. Wadliwo z czy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwo ci na
podstawie ogl dzin zewn trznych
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Ochrona przed korozj . Pow oki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych i eliwnych. Wymagania i badania
Spawalnictwo. Pr ty i elektrody ze stopów stellitowych i pr ty z eliw
wysokochromowych do napawania
Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty
1.
Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I. Zasady stosowania znaków
i urz dze bezpiecze stwa ruchu. Za .
nr 1 do zarz dzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz.
120).

65

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SIE

KANALIZACJI DESZCZOWEJ
SST-13

1. WST P
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z budow sieci kanalizacji deszczowej wraz z przy czami do projektowanych wpustów ulicznych
w ramach inwestycji: „BUDOWA UL. BRZOSKWINIOWEJ , CI GÓW PIESZO-JEZDNYCH , ZJAZDÓW
INDYWIDUALNYCH, CHODNIKÓW , SKRZY OWA
RETENCYJNO – ROZS CZAJ CYMI”

I SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE ZBIORNIKAMI

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post powaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót zwi zanych
z realizacj przedsi wzi cia wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem przy czy do projektowanych wpustów
ulicznych . Projektowany uk ad obejmuje budow :
Sieci kanalizacji deszczowej o rednicach DN200-DN400
Przy czy DN200 mm z rur PVC klasy S z wyd onym kielichem
Budowa zbiorników retencyjno – rozs czaj cych w postaci modu owych skrzynek
Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:
oznakowanie robót,
dostaw materia ów,
wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniej cych nawierzchni, przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem cian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie pod a i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
enie przewodów kanalizacyjnych, odga zie , studni kanalizacyjnych, wpustów deszczowych
wykonanie izolacji studzienek,
zasypanie i zag szczenie wykopu z demonta em umocnie cian wykopu,
odtworzenie nawierzchni po robotach
przeprowadzenie pomiarów i bada wymaganych w specyfikacji technicznej.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1.
Kanalizacja deszczowa - sie kanalizacyjna zewn trzna przeznaczona do odprowadzania wód opadowych.
1.4.2.
Kana y
1.4.2.1.
Kana - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania cieków.
1.4.2.2.
Kana deszczowy - kana przeznaczony do odprowadzania wód opadowych.
1.4.2.3.
Odga zienie - kana przeznaczony do po czenia wpustu deszczowego z sieci kanalizacji deszczowej.
1.4.3.
Urz dzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1.
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprze azowym przeznaczona do kontroli i prawid owej
eksploatacji kana ów.
1.4.3.2.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na za amaniach osi kana u w planie, na za amaniach spadku
kana u oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3.
Studzienka po czeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do czenia co najmniej dwóch kana ów dop ywowych w
jeden kana odp ywowy.
1.4.3.4.
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna maj ca dodatkowy przewód pionowy umo liwiaj cy wytr cenie
nadmiaru energii cieków, sp ywaj cych z wy ej po onego kana u dop ywowego do ni ej po onego kana u odp ywowego.
1.4.3.5.
Wpust deszczowy - urz dzenie do odbioru wód opadowych, sp ywaj cych do kana u z utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.3.6.
Wylot - element na ko cu kana u odprowadzaj cego wody deszczowe do odbiornika.
1.4.4.
Elementy studzienek
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz studzienki przeznaczona do czynno ci eksploatacyjnych. Wysoko komory roboczej jest to odleg
pomi dzy rz dn dolnej powierzchni p yty lub innego elementu przykrycia studzienki a rz dn spocznika.
1.4.4.2.
Komin w azowy - szyb po czeniowy komory roboczej z powierzchni ziemi, przeznaczony do zej cia obs ugi do komory
roboczej.
1.4.4.3.
yta przykrycia studzienki – p yta elbetowa przykrywaj ca komor robocz .
1.4.4.4.
az kana owy - element eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych,
umo liwiaj cy dost p do urz dze kanalizacyjnych.
1.4.4.5.
Kineta – koryto przep ywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
1.4.4.6.
Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomi dzy kinet a cian komory roboczej.
1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu
1.4.5.1.
Dren - s czek pod ny z rurkami na dnie, u atwiaj cymi przep yw wody w kierunku studzienki zbiorczej.
1.4.5.2.

1.4.6.

Geow óknina (lub w óknina) - materia wytworzony zwykle metod zgrzeblania i ig owania z nieci ych,
wysokospolimeryzowanych w ókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych
(m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzuj cy si m.in. du wytrzyma ci oraz wodoprzepuszczalno ci .
Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w „Wymagania ogólne”
Wszystkie zakupione przez Wykonawc materia y zastosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej powinny odpowiada normom krajowym
zast pionym, je li to mo liwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materia y powinny odpowiada wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
2.2. Przewody rurowe
2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC
Rury kanalizacyjne PVC o rednicy 200 400 mm zgodne z PN-85/C-89205 s stosowane do budowy kana ów i odga zie kanalizacji
deszczowej.
2.3. Zbiorniki retencyjno – rozs czaj ce
Projektowane zbiorniki z modu owych skrzynek o wymiarach 800x1200 mm i wysoko ci h=290 mm wykonanych ze wzmocnionego
polipropylenu o barwie czarnej. Konstrukcja charakteryzuje si 95% wspó czynnikiem pojemno ci czynnej dzi ki temu obj to retencjonowanej
wody przypadaj cej na skrzynie wynosi 2501. Kszta t skrzyni zosta zaprojektowany tak, aby niewielka wysoko umo liwia a u ycie skrzynek
nawet na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych. Konstrukcja oraz materia elementów zapewniaj wytrzyma
na nacisk si
pionowych oraz poziomych.
2.4. Studzienki kanalizacyjne
2.4.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powy ej wej cia kana ów) powinna by wykonana z:
kr gów betonowych lub elbetowych rednicy 120 cm odpowiadaj cych wymaganiom PN-EN 1917,
muru z ceg y kanalizacyjnej odpowiadaj cej wymaganiom PN-B-12037.
Komora robocza poni ej wej cia kana ów powinna by wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wytrzyma ci obliczeniowej nie
mniejszej ni 35 MPa (N/mm2) lub alternatywnie z ceg y kanalizacyjnej.
2.4.2. yta pokrywowa
yta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z elbetu, wg KB1-38.4.3.3. rednica p yty powinna by wi ksza od rednicy
zewn trznej kr gów, zgodnie z dokumentacj projektow .
2.4.3. P yta denna
yt denn wykonuje si z betonu hydrotechnicznego o w ciwo ciach podanych w pkt. 2.3.1.
2.4.4. Komin w azowy
Komin w azowy powinien by wykonany z kr gów betonowych lub elbetowych o rednicy 0,80 m odpowiadaj cych wymaganiom PN-EN
1917.
2.4.5. W azy kana owe
azy kana owe nale y wykonywa jako:
azy eliwne typu ci kiego odpowiadaj ce wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie drogi z pokrywami zawieraj cymi logo
Gda ska,
2.4.6. Stopnie z azowe
Stopnie z azowe eliwne odpowiadaj ce wymaganiom PN-H-74086 .
2.5. Studzienki ciekowe
2.5.1. Wpusty uliczne eliwne
Wpusty uliczne eliwne powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04.
2.5.2. Kr gi betonowe prefabrykowane
Na studzienki ciekowe stosowane s prefabrykowane kr gi betonowe o rednicy 50 cm, wysoko ci 60 cm lub 100 cm, z betonu klasy B 25, wg
KB1-22.2.6 (6).
2.5.3. Pier cienie elbetowe prefabrykowane
Pier cienie elbetowe prefabrykowane o rednicy 65 cm powinny by wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stal StOS.
2.5.4. P yty elbetowe prefabrykowane
yty elbetowe prefabrykowane powinny mie grubo 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stal StOS.
2.5.5. P yty fundamentowe zbrojone
yty fundamentowe zbrojone powinny posiada grubo 15 cm i by wykonane z betonu klasy B 15.
2.6. Kruszywo na podsypk
Podsypka mo e by wykonana z gruntu piaszczystego lub wiru. U yty materia na podsypk powinien odpowiada wymaganiom stosownych
norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.
2.7. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada wymaganiom BN-62/6738-03.
2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada wymaganiom PN-B-14501.
2.9. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada wymaganiom PN-C-89221 lub BN-84/6366-10, tj. by rurkami spiralnie
karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatków metod wyt aczania lub z PE.
Rurki drenarskie powinny mie powierzchni bez p cherzy, powinny by obci te prostopadle do osi, w sposób umo liwiaj cy dok adne ich
czenie. Szczeliny wlotowe (szparki pod ne) powinny znajdowa si mi dzy karbami rurki, powinny by wolne od grudek i resztek materia u i
powinny by tak wykonane, aby przep ywaj ca przez nie woda nie napotyka a oporów. Szczeliny powinny by równomiernie rozmieszczone na
ugo ci i obwodzie rurki. Z czki, s
ce do po czenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skr cenie) powinny by wykonane z
polietylenu wysokoci nieniowego. Wymagania dla z czki o rednicy zewn trznej nominalnej 50 mm powinny odpowiada BN-84/6366-10.
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2.10. Materia filtracyjny i podsypka dla drena u
Jako materia y filtracyjne nale y stosowa :
wir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wi kszych ni otwory w ruroci gu drenarskim, którymi móg by si do nich dosta . Do
otworów tych nale szczeliny stykowe mi dzy rurkami oraz dziurki i szparki pod ne w rurkach dziurkowanych,
piasek gruby o wielko ci ziarn do 2 mm, w którym zawarto ziarn o rednicy wi kszej ni 0,5 mm wynosi wi cej ni 50 %, wg PN-B02480,
piasek redni o wielko ci ziarn do 2 mm, w którym zawarto ziarn o rednicy wi kszej ni 0,5 mm wynosi nie wi cej ni 50 %, lecz
zawarto ziarn o rednicy wi kszej ni 0,25 mm wynosi wi cej ni 50 %, wg PN-B-02480.
Wska nik wodoprzepuszczalno ci piasków powinien wynosi co najmniej 8 m/dob , przy oznaczaniu wg PN-B-04492. wiry i piaski nie
powinny mie zawarto ci zwi zków siarki w przeliczeniu na SO3 wi kszej ni 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28. Podsypk
pod rurki drenarskie nale y wykona z piasku odpowiadaj cego wymaganiom PN-B-11113.
2.11. Sk adowanie materia ów
2.11.1. Rury
Tury mo na sk adowa na otwartej przestrzeni, uk adaj c je w pozycji le cej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stoj cej. Powierzchnia
sk adowania powinna by utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si wód opadowych.
W przypadku sk adowania poziomego pierwsz warstw rur nale y u
na podk adach drewnianych. Podobnie na podk adach drewnianych
nale y uk ada wyroby w pozycji stoj cej i je eli powierzchnia sk adowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowi zany uk ada rury wed ug poszczególnych grup, wielko ci i gatunków w sposób zapewniaj cy stateczno oraz
umo liwiaj cy dost p do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
2.11.2. Kr gi
Kr gi mo na sk adowa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, e nacisk kr gów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sk adowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysoko sk adowania nie powinna przekracza 1,8 m. Sk adowanie powinno umo liwia
dost p do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kr gów.
2.11.3. Ceg a kanalizacyjna
Ceg a kanalizacyjna mo e by sk adowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami umo liwiaj cymi
odprowadzenie wód opadowych.
Ceg y w miejscu sk adowania powinny by u one w sposób uporz dkowany, zapewniaj cy atwo przeliczenia. Ceg y powinny by u one w
jednostkach adunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
Jednostki adunkowe mog by u one jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o cznej wysoko ci nie przekraczaj cej 3,0 m. Przy
sk adowaniu cegie luzem maksymalna wysoko stosów i pryzm nie powinna przekracza 2,2 m.
2.11.4. W azy kana owe i stopnie
azy kana owe i stopnie powinny by sk adowane z dala od substancji dzia aj cych koroduj co. W azy powinny by posegregowane wg klas.
Powierzchnia sk adowania powinna by utwardzona i odwodniona.
2.11.5. Wpusty eliwne
Skrzynki lub ramki wpustów mog by sk adowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysoko ci maksimum 1,5 m.
2.11.6. Kruszywo
Kruszywo nale y sk adowa na utwardzonym i odwodnionym pod u w sposób zabezpieczaj cy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.11.7. Rurki drenarskie
Rurki drenarskie nale y przechowywa na utwardzonym placu, w nienas onecznionych miejscach. Zwoje rurek drenarskich nale y uk ada
asko w stosy do wysoko ci 4 zwojów w temp. do 25oC, a powy ej 25oC do wysoko ci 2 zwojów. Rurki drenarskie zwyk e (typu Z, barwy
naturalnego PVC) nale y chroni przed dzia aniem si mechanicznych w temperaturze poni ej 0oC, natomiast rurki o zwi kszonej odporno ci na
obni on temperatur (typu O, barwy czarnej) nale y chroni w temperaturze poni ej -10oC.
czki nale y przechowywa w workach, pud ach kartonowych i innych pojemnikach. Przy sk adowaniu na odkrytych placach nale y chroni
przed oddzia ywaniem promieni s onecznych. W magazynach zamkni tych temperatura otoczenia nie mo e przekracza 40oC, a odleg
sk adowania powinna by wi ksza ni 1 m od czynnych urz dze grzejnych. W przypadku sk adowania w workach zaleca si uk ada je w
warstwach nie przekraczaj cych wysoko ci 5 worków.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprz t do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przyst puj cy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza si mo liwo ci korzystania z nast puj cego sprz tu:
urawi budowlanych samochodowych,
koparek podsi biernych,
spycharek ko owych lub g sienicowych,
wibrom otu do zapuszczania grodzic
sprz tu do zag szczania gruntu,
wci garek mechanicznych,
pomp spalinowych do odwadniania wykopów
beczkowozów.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport rur
Rury mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzd
rodka transportu, z wyj tkiem rur betonowych o stosunku rednicy nominalnej do
ugo ci, wi kszej ni 1,0 m, które nale y przewozi w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewo one w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wp ywem si bezw adno ci
wyst puj cych w czasie ruchu pojazdów.
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Przy wielowarstwowym uk adaniu rur górna warstwa nie mo e przewy sza cian rodka transportu o wi cej ni 1/3 rednicy zewn trznej
wyrobu (rury kamionkowe nie wy ej ni 2 m).
Pierwsz warstw rur kielichowych nale y uk ada na podk adach drewnianych, za poszczególne warstwy w miejscach stykania si wyrobów
nale y przek ada materia em wy ció kowym (o grubo ci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.3. Transport kr gów
Transport kr gów powinien odbywa si samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniem przewo onych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przek adek, rozporów i klinów z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materia ów. Podnoszenie i opuszczanie kr gów o rednicach 1,2 m nale y wykonywa za pomoc minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.4. Transport ceg y kanalizacyjnej
Ceg a kanalizacyjna mo e by przewo ona dowolnymi rodkami transportu w jednostkach adunkowych lub luzem. Jednostki adunkowe nale y
uk ada na rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Ceg y transportowane luzem nale y uk ada na rodkach przewozowych
ci le jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni rodka transportu. Wysoko
adunku nie powinna przekracza
wysoko ci burt. Ceg y luzem mog by przewo one rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.
Za adunek i wy adunek ceg y w jednostkach adunkowych powinien si odbywa mechanicznie za pomoc urz dze wyposa onych w osprz t
kleszczowy, wid owy lub chwytakowy. Za adunek i wy adunek wyrobów przewo onych luzem powinien odbywa si r cznie przy u yciu
przyrz dów pomocniczych.
4.5. Transport w azów kana owych
azy kana owe mog by transportowane dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
azy typu ci kiego mog by przewo one luzem.
4.6. Transport wpustów eliwnych
Skrzynki lub ramki wpustów mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem si podczas
transportu.
4.7. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie rodki transportowe, które nie spowoduj segregacji sk adników, zmiany sk adu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obni enia temperatury przekraczaj cej granic okre lon w wymaganiach technologicznych.
4.8. Transport kruszyw
Kruszywa mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu, w sposób zabezpieczaj cy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by zgodne z BN-88/6731-08.
4.10. Transport rur drenarskich
Ceramiczne rurki drenarskie mo na przewozi dowolnym rodkiem transportu na paletach lub luzem.
Za adunek i wy adunek rurek powinien odbywa si :
za pomoc urz dze wyposa onych w osprz t kleszczowy, wid owy lub chwytakowy, w przypadku przewo enia na paletach,
cznie przy u yciu przyrz dów pomocniczych, w przypadku przewo enia luzem.
Przy przewozie rurek luzem nale y:
uk ada je równolegle do bocznych cian rodka przewozowego na jednakowej wysoko ci na ca ej powierzchni,
wszystkie ciany boczne rodka przewozowego oraz poszczególne rz dy wyrobów zabezpieczy warstw materia u wy ció kowego (np.
omy, siana, we ny drzewnej, materia ów syntetycznych).
Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu.
Podczas za adunku i wy adunku rurek nie nale y rzuca . Szczególn ostro no nale y zachowa w temperaturze 0o C i ni szej.
czki w workach i pud ach nale y przewozi w sposób zabezpieczaj cy je przed zgnieceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoc ko ków
osiowych, ko ków wiadków i ko ków kraw dziowych. W przypadku niedostatecznej ilo ci reperów sta ych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rz dnymi sprawdzonymi przez s by geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rz dne przeka e In ynierowi Kontraktu.
Wykonawca zg osi pisemnie zamiar rozpocz cia robót do wszystkich w cicieli i u ytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z
wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalaj c warunki wykonywania robót w strefie tych urz dze .
5.3. Roboty ziemne
Przed rozpocz ciem wykonywania wykopów nale y wykona przekopy próbne w celu zlokalizowania istniej cego uzbrojenia. Istniej ce
uzbrojenie nale y zabezpieczy i podwiesi na szeroko ci wykopu.
Wykopy nale y wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (r cznie lub mechanicznie) powinny by
dostosowane do g boko ci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz tu mechanicznego.
Szeroko wykopu uwarunkowana jest zewn trznymi wymiarami kana u, do których dodaje si obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanie cian i uszczelnienie styków. Deskowanie cian nale y prowadzi w miar jego g bienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by
wywieziony przez Wykonawc na odk ad lub z ony wzd wykopu zgodnie z dokumentacj projektow .
Szalowanie wykopów powinno by wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanomonta owych” – tom I rozdz. IV - 1989 r. – Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia sztywno i niezmienno uk adu oraz
bezpiecze stwo konstrukcji. Szalowanie powinno by skonstruowane w sposób umo liwiaj cy jego monta i demonta , odpowiednie rozparcie
oraz monta i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej.
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Dno wykopu powinno by równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona
na poziomie wy szym od rz dnej projektowanej o 0,20 m. Zdj cie pozosta ej warstwy 0,20 m gruntu powinno by wykonane bezpo rednio przed
wykonaniem podsypki z drena em korytkowym i u eniem przewodów rurowych. Zdj cie tej warstwy Wykonawca wykona r cznie.
Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy go przed zalaniem s czeniami wody i rozlu nieniem struktury gruntu.
5.4. Wykonanie drena u korytkowego
Wykop rowka drenarskiego w dnie umocnionego wykopu nale y rozpocz od wylotu rurki drenarskiej do studzienki zbiorczej i prowadzi ku
górze, w celu zapewnienia wodzie sta ego odp ywu. Szeroko dna rowka drenarskiego powinna by co najmniej o 5 cm wi ksza od zewn trznej
rednicy uk adanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowków nale y wykona zgodnie z dokumentacj projektow , a je li w dokumentacji nie
okre lono inaczej, nachylenie powinno wynosi od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych.
Przed przyst pieniem do uk adania rurek drenarskich, dno rowków nale y oczy ci (np. kami drenarskimi) tak aby woda (je li jest) wsz dzie
czy a si równ warstewk , nie tworz c zag bie . Na oczyszczonym dnie nale y wykona podsypk z piasku o grubo ci 5 cm. Podsypk przy
cz cej si wodzie nale y wykona tu przed uk adaniem rurek drenarskich.
Uk adanie drena u zaleca si wykona niezw ocznie po wykopaniu rowka. Skrajny, u ony najwy ej otwór rurki nale y zas oni odpowiedni
za lepk (np. kamieniem, kszta tk plastykow ) w celu uniemo liwienia przedostawania si piasku i cz stek gruntu do wn trza rurki.
Zasada dzia ania drenu wymaga umo liwienia dop ywu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki
pod ne) w rurkach. Na budowie nale y u
tylko jednego rodzaju materia u, zgodnie z ni ej podanymi zasadami. Perforowane rurki z
tworzyw sztucznych, z g adkimi powierzchniami ich styków, nale y czy za pomoc specjalnie produkowanych z czek.
Geow ókniny mog by zastosowane do owini cia przewodu dziurkowanego lub owini cia kruszywa.
5.5. Przygotowanie pod a
W gruntach suchych piaszczystych, wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pod em pod kana y deszczowe jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) pod e nale y wykona z warstwy t ucznia lub wiru z piaskiem o grubo ci 30 cm
cznie z u eniem rur drenarskich odwadniaj cych, zgodnie z dokumentacj projektow .
W gruntach gliniastych nale y wykona pod e z pospó ki, wiru lub t ucznia o grubo ci 30 cm zgodnie z dokumentacj projektow .
Zag szczenie pod a powinno by zgodne z okre lonym w dokumentacji projektowej.
5.6. Roboty monta owe
Spadki i g boko posadowienia ruroci gu powinny spe nia poni sze warunki:
najmniejsze spadki kana ów powinny zapewni dopuszczalne minimalne pr dko ci przep ywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mog by
jednak mniejsze:
dla kana ów o rednicy 315 mm - 3 ‰
dla odga zie o rednicy 200 mm – 10 ‰
– najwi ksze dopuszczalne spadki wynikaj z ograniczenia maksymalnych pr dko ci przep ywu i wynosz dla rur betonowych i ceramicznych
15 %, za dla rur PVC 25 %).
boko posadowienia powinna wynosi w zale no ci od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zag bieniach zachodzi konieczno odpowiedniego ocieplenia kana u.
5.6.1. Kana y
Kana y deszczowe grawitacyjne nale y wykona z kielichowych rur PVC klasy 8 kN/m2.
Poszczególne u one rury powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskiem po rodku d ugo ci rury i mocno podbite, aby rura nie
zmieni a po enia do czasu wykonania prób szczelno ci.
Rury nale y uk ada w temperaturze powy ej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa w temperaturze nie mniejszej ni +8o C.
Przed zako czeniem dnia roboczego b
przed zej ciem z budowy nale y zabezpieczy ko ce u onego kana u przed zamuleniem.
Po czenia kana ów stosowa nale y zawsze w studzience. K t zawarty mi dzy osiami kana ów dop ywowego i odp ywowego - zbiorczego
powinien zawiera si w granicach od 45 do 90o.
Uszczelnienia z czy przewodów rurowych nale y wykona specjalnymi fabrycznymi uszczelkami gumowymi. Rury kana owe PVC nale y
uk ada zgodnie z instrukcj monta u podan przez producenta rur.
5.6.2. Odga zienia
Przy wykonywaniu odga zie nale y przestrzega nast puj cych zasad:
trasa odga zienia powinna by prosta, bez za ama w planie i pionie,
minimalny przekrój przewodu odga zienia powinien wynosi 200 mm,
czenie odga zienia do kana u powinno by wykonane za po rednictwem studzienki rewizyjnej,
spadki odga zie powinny wynosi min. 10 ‰
czenie odga zienia do kana u poprzez studzienk po czeniow nale y dokonywa licuj c przewody sklepieniami. W przypadku
konieczno ci w czenia odga zienia na wysoko ci wi kszej nale y stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zewn trz poza ciank
studzienki lub dokonywa w czenia do studzienki z osadnikiem,
5.6.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne dla kana ów 0,20 0,30 m nale y wykona o rednicy 1,20 m.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nale y przestrzega nast puj cych zasad:
studzienki przelotowe powinny by lokalizowane na odcinkach prostych kana ów w odpowiednich odleg ciach (max. 50 m przy rednicach
kana u do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kana u,
studzienki po czeniowe powinny by lokalizowane na po czeniu jednego lub dwóch kana ów bocznych,
wszystkie kana y w studzienkach nale y czy o w o ,
studzienki nale y wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstw t ucznia lub wiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie
betonowym,
studzienki wykonywa nale y w wykopie umocnionym,
w przypadku gdy ró nica rz dnych dna kana ów w studzience przekracza 0,50 m nale y stosowa studzienki spadowe-kaskadowe,
Studzienki zlokalizowane na kana ach o rednicy do 0,40 m w cznie powinny mie spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewn trz
studzienki. Ró nica poziomów przy tym rozwi zaniu nie powinna przekracza 4,0 m.
Sposób wykonania studzienek (przelotowych, po czeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego
symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa.
Studzienki rewizyjne sk adaj si z nast puj cych cz ci:
komory roboczej,
komina w azowego,
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dna studzienki,
azu kana owego,
stopni z azowych.
Komora robocza powinna mie wysoko minimum 2,0 m. W przypadku studzienek p ytkich (kiedy g boko u enia kana u oraz warunki
ukszta towania terenu nie pozwalaj zapewni ww. wysoko ci) dopuszcza si wysoko komory roboczej mniejsz ni 2,0 m.
Przej cia rur kanalizacyjnych przez ciany komory nale y wykona przy u yciu uszczelnianych kszta tek przej ciowych systemu producenta rur
zgodnie z dokumentacj projektow .
Komin w azowy powinien by wykonany w studzienkach o g boko ci przekraczj cej 3,0 m z kr gów betonowych lub elbetowych o rednicy
0,80 m. Posadowienie komina nale y wykona na p ycie elbetowej przej ciowej w takim miejscu, aby pokrywa w azu znajdowa a si nad spocznikiem o najwi kszej powierzchni.
Studzienki p ytkie mog by wykonane bez kominów w azowych, wówczas bezpo rednio na komorze roboczej nale y umie ci p yt
pokrywow , a na niej skrzynk w azow wg PN-H-74051.
Dno studzienki nale y wykona na mokro w formie p yty dennej z wyprofilowan kinet . Cz
studzienek wskazanych w Dokumentacji
Projektowej nale y wykona bez kinety z osadnikiem o g boko ci 0,5 m.
Kineta w dolnej cz ci (do wysoko ci równej po owie rednicy kana u) powinna mie przekrój zgodny z przekrojem kana u, a powy ej
przed ony pionowymi ciankami do poziomu maksymalnego nape nienia kana u. Przy zmianie kierunku trasy kana u kineta powinna mie
kszta t uku stycznego do kierunku kana u, natomiast w przypadku zmiany rednicy kana u powinna ona stanowi przej cie z jednego wymiaru w
drugi.
Spoczniki kinety powinny mie spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach nara onych na obci enia dynamiczne) powinny mie w az typu ci kiego
wg PN-H-74051-02.
Poziom w azu w powierzchni utwardzonej powinien by z ni równy, natomiast w trawnikach i ziele cach górna kraw
w azu powinna
znajdowa si na wysoko ci min. 8 cm ponad poziomem terenu.
W cianie komory roboczej oraz komina w azowego nale y zamontowa mijankowo stopnie z azowe w dwóch rz dach, w odleg ciach
pionowych 0,30 m i w odleg ci poziomej osi stopni 0,30 m.
5.6.4. Wpusty deszczowe
Studzienki wpustów deszczowych, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, powinny by z wpustem ulicznym
eliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi :
boko studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu odga zienia 1,65 m (wyj tkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),
boko osadnika 0,80 m,
rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Krata ciekowa wpustu powinna by usytuowana w cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by usytuowany 2 cm poni ej cieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwi zania drogowego. Liczba wpustów deszczowych i ich rozmieszczenie uzale nione jest przede wszystkim
od wielko ci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku pod nego. Nale y przyjmowa , e na jeden wpust powinno przypada od 800 do
1000 m2 nawierzchni szczelnej.
Rozstaw wpustów przy pochyleniu pod nym cieku do 3 ‰ powinien wynosi od 40 do 50 m; od 3 do 5 ‰ powinien wynosi od 50 do 70
m; od 5 do 10 ‰ - od 70 do 100 m.
Ka dy wpust powinien by pod czony do kana u za po rednictwem studzienki rewizyjnej po czeniowej. Wpustów deszczowych nie nale y
sprz ga . Gdy zachodzi konieczno zwi kszenia powierzchni sp ywu, dopuszcza si w wyj tkowych przypadkach stosowanie wpustów
podwójnych.
5.6.5. Izolacje
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaj adnych izolacji.
Studzienki zabezpiecza si przez posmarowanie z zewn trz izolacj bitumiczn . Dopuszcza si stosowanie innego rodka izolacyjnego
uzgodnionego z In ynierem Kontraktu. W rodowisku s abo agresywnym, niezale nie od czynnika agresji, studzienki nale y zabezpieczy przez
zagruntowanie izolacj asfaltow oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno.
5.6.6. Zasypanie wykopów i ich zag szczenie
Zasypywanie rur w wykopie nale y prowadzi warstwami grubo ci 20 cm. Materia zasypkowy powinien by równomiernie uk adany i
zag szczany po obu stronach przewodu. Wska nik zag szczenia powinien by zgodny z okre lonym w dokumentacji projektowej i ST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z In ynierem Kontraktu.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona badania materia ów do betonu i zapraw i ustali recept .
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z cz stotliwo ci okre lon w niniejszej ST i
zaakceptowan przez In yniera Kontraktu.
W szczególno ci kontrola powinna obejmowa :
sprawdzenie rz dnych za onych aw celowniczych w nawi zaniu do podanych sta ych punktów wysoko ciowych z dok adno ci do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod ,
sprawdzenie zabezpieczenia istniej cego uzbrojenia w wykopie
badanie i pomiary szeroko ci, grubo ci i zag szczenia wykonanej warstwy pod a z kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kana ów,
sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj projektow za enia przewodów i studzienek,
badanie odchylenia spadku kana ów,
sprawdzenie prawid owo ci u enia przewodów,
sprawdzenie prawid owo ci uszczelniania przewodów,
badanie wska ników zag szczenia poszczególnych warstw zasypu,
sprawdzenie rz dnych posadowienia wpustów deszczowych (kratek) i pokryw w azowych,
sprawdzenie wykonanych izolacji.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
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odchylenie odleg ci kraw dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi wi cej ni 5 cm,
odchylenie wymiarów w planie nie powinno by wi ksze ni 0,1 m,
odchylenie grubo ci warstwy pod a nie powinno przekracza 3 cm,
odchylenie szeroko ci warstwy pod a nie powinno przekracza 5 cm,
odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleg ci osi u onego przewodu od osi przewodu ustalonej na awach celowniczych
nie powinna przekracza 5 mm,
odchylenie spadku u onego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza -5% projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwi kszonym spadku),
wska nik zag szczenia zasypki wykopów okre lony w trzech miejscach na d ugo ci 100 m powinien by zgodny z pkt 5.6.6,
rz dne kratek ciekowych i pokryw studzienek powinny by wykonane z dok adno ci do 5 mm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , ST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu przeprowadza si dla poszczególnych faz robót podlegaj cych zakryciu. Roboty te
nale y odebra przed wykonaniem nast pnej cz ci robót, uniemo liwiaj cych odbiór robót poprzednich.
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
roboty monta owe wykonania rur kana owych i odga zie wraz z pod em i drena em,
wykonane studzienki kanalizacyjne i wpusty deszczowe,
wykonana izolacja,
zasypany zag szczony wykop.
Odbiór robót zanikaj cych powinien by dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego post pu
robót.
ugo odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
oznakowanie robót,
dostaw materia ów,
wykonanie robót przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem cian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie pod a i fundamentu,
wykonanie drena u korytkowego,
wykonanie w cze do istniej cych wylotów kanalizacji deszczowej i istniej cych komór kanalizacji deszczowej,
enie przewodów kanalizacyjnych, o, studni, wpustów deszczowych,
wykonanie izolacji studzienek,
zasypanie i zag szczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiarów i bada wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 1610
2. PN-81/B-03020
3. PN-B-10736
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PN-B-06712
PN-B-11111
PN-B-12037
PN-85/C-89205
PN-B-14501
PN-H-74051-00
PN-EN 124

11.
12.
13.
14.
15.
16.

PN-H-74051-02
PN-H-74080-01
PN-H-74086
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04,07
PN-B-10729

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka
Ceg a pe na wypalana z gliny - kanalizacyjna
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Zaprawy budowlane zwyk e
azy kana owe. Ogólne wymagania i badania
Zwie czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i ko owego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako ci
azy kana owe. Klasy B, C, D (w azy typu ci kiego)
Skrzynki eliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania
Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych
Cement. Transport i przechowywanie
Beton hydrotechniczny
Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne
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17. PN-EN 1917
18. PN-B-24620
19. PN-C-89221
20. BN-84/6366-10

Studzienki w azowe i niew azowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego w óknem stalowym i
elbetowe
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Kszta tki drenarskie typ50 z polietylenu wysokoci nieniowego.

10.2. Inne dokumenty
Katalog budownictwa
1.
KB4-4.12.1.(6) Studzienki po czeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” – 2003 r.
2.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ruroci gów z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych – tom I rozdz. IV -1989 r. – Roboty ziemne.
3.
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ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
SST-14
1. WST P
1.1.Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych
z rozbiórk elementów dróg, ogrodze i przepustów.
1.2. Zakres robót obj tych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z rozbiórk :
warstw nawierzchni,
kraw ników, obrze y i oporników,
cieków,
chodników,
ogrodze ,
barier i por czy,
znaków drogowych,
przepustów: betonowych, elbetowych, kamiennych, ceglanych itp.
1.3. Okre lenia podstawowe
Stosowane okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
Wymaganiach ogólnych pkt 1.3.
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 1.4.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w Wymaganiach ogólnych pkt 2.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Wymaganiach ogólnych pkt 3.
3.2. Sprz t do rozbiórki
Do wykonania robót zwi zanych z rozbiórk elementów dróg, ogrodze i przepustów mo e by wykorzystany sprz t podany poni ej, lub
inny zaakceptowany przez In yniera:
spycharki,
adowarki,
urawie samochodowe,
samochody ci arowe,
zrywarki,
oty pneumatyczne,
pi y mechaniczne,
frezarki nawierzchni,
koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w Wymaganiach ogólnych pkt 4.
4.2. Transport materia ów z rozbiórki
Materia z rozbiórki mo na przewozi dowolnym rodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 5.
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodze i przepustów obejmuj usuni cie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w
pkt 1.3, zgodnie z dokumentacj projektow , SST lub wskazanych przez In yniera.
Je li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, In ynier mo e poleci Wykonawcy
sporz dzenie takiej dokumentacji, w której zostanie okre lony przewidziany odzysk materia ów.
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Roboty rozbiórkowe mo na wykonywa mechanicznie lub r cznie w sposób okre lony w SST lub przez In yniera.
Wszystkie elementy mo liwe do powtórnego wykorzystania powinny by usuwane bez powodowania zb dnych uszkodze . O ile uzyskane
elementy nie staj si w asno ci Wykonawcy, powinien on przewie je na miejsce okre lone w SST lub wskazane przez In yniera.
Elementy i materia y, które zgodnie z SST staj si w asno ci Wykonawcy, powinny by usuni te z terenu budowy.
Do y (wykopy) powsta e po rozbiórce elementów dróg, ogrodze i przepustów znajduj ce si w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacj
projektow b
wykonane wykopy drogowe, powinny by tymczasowo zabezpieczone. W szczególno ci nale y zapobiec gromadzeniu si w
nich wody opadowej.
Do y w miejscach, gdzie nie przewiduje si wykonania wykopów drogowych nale y wype ni , warstwami, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczaj cego terenu i zag ci zgodnie z wymaganiami okre lonymi w SST-03 „Roboty ziemne”.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 6.
6.2. Kontrola jako ci robót rozbiórkowych
Kontrola jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Zag szczenie gruntu wype niaj cego ewentualne do y po usuni tych elementach nawierzchni, ogrodze i przepustów powinno spe nia
odpowiednie wymagania okre lone w SST-03 „Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow robót zwi zanych z rozbiórk elementów dróg i ogrodze jest:
dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),
dla kraw nika, opornika, obrze a, cieków prefabrykowanych, ogrodze , barier i por czy - m (metr),
dla znaków drogowych - szt. (sztuka),
dla przepustów i ich elementów
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sze cienny),
b) prefabrykowanych betonowych, elbetowych - m (metr).
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 8.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w „Wymaganiach ogólnych pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
rozkucie i zerwanie nawierzchni,
ew. przesortowanie materia u uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej u ycia, z u eniem na poboczu,
za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki,
wyrównanie pod a i uporz dkowanie terenu rozbiórki;
b) dla rozbiórki kraw ników, obrze y i oporników:
odkopanie kraw ników, obrze y i oporników wraz z wyj ciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. aw,
za adunek i wywiezienie materia u z rozbiórki,
wyrównanie pod a i uporz dkowanie terenu rozbiórki;
c) dla rozbiórki cieku:
ods oni cie cieku,
czne wyj cie elementów ciekowych wraz z oczyszczeniem,
ew. przesortowanie materia u uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego u ycia, z u eniem na poboczu,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
uzupe nienie i wyrównanie pod a,
za adunek i wywóz materia ów z rozbiórki,
uporz dkowanie terenu rozbiórki;
d) dla rozbiórki chodników:
czne wyj cie p yt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materia ów chodnikowych,
ew. przesortowanie materia u uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego u ycia, z u eniem na poboczu,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki,
wyrównanie pod a i uporz dkowanie terenu rozbiórki;
e) dla rozbiórki ogrodze :
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demonta elementów ogrodzenia,
odkopanie i wydobycie s upków wraz z fundamentem,
zasypanie do ów po s upkach z zag szczeniem do uzyskania Is 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
ew. przesortowanie materia u uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego u ycia, z u eniem w stosy na poboczu,
za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki,
uporz dkowanie terenu rozbiórki;
f) dla rozbiórki barier i por czy:
demonta elementów bariery lub por czy,
odkopanie i wydobycie s upków wraz z fundamentem,
zasypanie do ów po s upkach wraz z zag szczeniem do uzyskania Is 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki,
uporz dkowanie terenu rozbiórki;
g) dla rozbiórki znaków drogowych:
demonta tablic znaków drogowych ze s upków,
odkopanie i wydobycie s upków,
zasypanie do ów po s upkach wraz z zag szczeniem do uzyskania Is 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki,
uporz dkowanie terenu rozbiórki;
h) dla rozbiórki przepustu:
odkopanie przepustu, fundamentów, aw, umocnie itp.,
ew. ustawienie rusztowa i ich pó niejsze rozebranie,
rozebranie elementów przepustu,
sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materia ów,
za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki,
zasypanie do ów (wykopów) gruntem z zag szczeniem do uzyskania Is 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
uporz dkowanie terenu rozbiórki.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
Normy
1.
2.
3.
4.
5.

PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-74219
PN-H-74220

6.
7.
8.

PN-H-93401
PN-H-93402
BN-87/5028-12

9.

BN-77/8931-12

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
Tarcica li ciasta ogólnego przeznaczenia
Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego stosowania
Rury stalowe bez szwu ci gnione i walcowane na zimno ogólnego
przeznaczenia
Stal walcowana. K towniki równoramienne
towniki nierównoramienne stalowe walcowane na gor co
Gwo dzie budowlane. Gwo dzie z trzpieniem g adkim, okr ym i
kwadratowym
Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu.
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OZNAKOWANIE POZIOME
SST-15
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru oznakowania poziomego
dróg.
1.2. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania
poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej.
1.3. Okre lenia podstawowe
1.3.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ci ych lub przerywanych, pojedynczych lub
podwójnych, strza ek, napisów, symboli oraz innych linii zwi zanych z oznaczeniem okre lonych miejsc na tej nawierzchni.
1.3.2. Znaki pod ne - linie równoleg e do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim k tem, wyst puj ce jako linie segregacyjne lub
kraw dziowe, przerywane lub ci e.
1.3.3. Strza ki - znaki poziome na nawierzchni, wyst puj ce jako strza ki kierunkowe s
ce do wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz
strza ki naprowadzaj ce, które uprzedzaj o konieczno ci opuszczenia pasa, na którym si znajduj .
1.3.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczaj ce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania
pojazdów.
1.3.5. Znaki uzupe niaj ce - znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne okre laj ce szczególne miejsca na nawierzchni.
1.3.6. Materia y do poziomego znakowania dróg - materia y zawieraj ce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalników lub punktowe elementy
odblaskowe, które mog zosta naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyt aczanie, rolowanie, klejenie itp. na
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwy szonej. Materia y te powinny by retrorefleksyjne.
1.3.7. Materia y do znakowania cienkowarstwowego - farby nak adane warstw grubo ci od 0,3 mm do 0,8 mm.
1.3.8. Materia y do znakowania grubowarstwowego - materia y nak adane warstw grubo ci od 0,9 mm do 5 mm. Nale do nich
chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.
1.3.9. Materia y prefabrykowane - materia y, które czy si z powierzchni drogi przez klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w inny sposób.
Zalicza si do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz folie do oznakowa tymczasowych ( te) i trwa ych (bia e) oraz
punktowe elementy odblaskowe.
1.3.10. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materia u o barwie tej, którego czas u ytkowania wynosi do 3 miesi cy lub do
czasu zako czenia robót.
1.3.11. Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, którego czas u ytkowania wynosi do 6 miesi cy.
1.3.12. Materia uszorstniaj cy - kruszywo zapewniaj ce oznakowaniu poziomemu w ciwo ci antypo lizgowe.
1.3.13. Pozosta e okre lenia s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Wymaganiach ogólnych
pkt 1.3.
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 1.4.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w Wymaganiach ogólnych pkt 2.
2.2. Dokument dopuszczaj cy do stosowania materia ów
Ka dy materia u ywany przez Wykonawc do poziomego znakowania dróg musi posiada aprobat techniczn .
2.3. Badanie materia ów, których jako

budzi w tpliwo

Wykonawca powinien przeprowadzi dodatkowe badania tych materia ów, które budz w tpliwo ci jego lub In yniera, co do jako ci,
w celu stwierdzenia czy odpowiadaj one wymaganiom okre lonym w punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu
laboratorium. Badania powinny by wykonane zgodnie z „Warunkami technicznymi POD-97” [4].
2.4. Oznakowanie opakowa
Wykonawca powinien da od producenta, aby oznakowanie opakowa materia ów do poziomego znakowania dróg by o wykonane
zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na ka dym opakowaniu by umieszczony trwa y napis zawieraj cy:
nazw producenta i materia u do znakowania dróg,
mas brutto i netto,
numer partii i dat produkcji,
informacj o szkodliwo ci i klasie zagro enia po arowego,
ewentualne wskazówki dla u ytkowników.

2.5. Przepisy okre laj ce wymagania dla materia ów
Podstawowe wymagania dotycz ce materia ów podano w punkcie 2.6, a szczegó owe wymagania okre lone s w „Warunkach
technicznych POD-97” [4].
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2.6. Wymagania wobec materia ów do poziomego znakowania dróg
2.6.1. Materia y do znakowania cienkowarstwowego
Materia ami do znakowania cienkowarstwowego powinny by farby nak adane warstw grubo ci od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro).
Powinny by nimi ciek e produkty zawieraj ce cia a sta e rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, które mog wyst powa w
uk adach jedno- lub wielosk adnikowych.
Podczas nak adania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchni p dzlem, wa kiem lub przez natrysk, powinny one
tworzy warstw kohezyjn w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.
ciwo ci fizyczne materia ów do znakowania cienkowarstwowego okre la aprobata techniczna odpowiadaj ca wymaganiom
POD-97 [4].
2.6.2. Materia y do znakowania grubowarstwowego
Materia ami do znakowania grubowarstwowego powinny by materia y umo liwiaj ce nak adanie ich warstw grubo ci od 0,9 mm
do 5 mm, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.
Masy chemoutwardzalne powinny by substancjami jedno- lub dwusk adnikowymi, mieszanymi ze sob w proporcjach ustalonych
przez producenta i nak adanymi na nawierzchni odpowiednim aplikatorem. Masy te powinny tworzy warstw kohezyjn w wyniku reakcji
chemicznej.
Masy termoplastyczne powinny by substancjami nie zawieraj cymi rozpuszczalników, dostarczanymi w postaci bloków, granulek
lub proszku. Przy stosowaniu powinny da si podgrzewa do stopienia i aplikowa r cznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzy warstw
kohezyjn przez och odzenie.
ciwo ci fizyczne materia ów do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementów prefabrykowanych okre la
aprobata techniczna, odpowiadaj ca wymaganiom POD-97 [4].
2.6.3. Zawarto sk adników lotnych w materia ach do znakowania cienko- i grubo-warstwowego
Zawarto sk adników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekracza w materia ach do znakowania:
cienkowarstwowego 30% (m/m),
grubowarstwowego 2% (m/m).
Nie dopuszcza si stosowania materia ów zawieraj cych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilo ci wi kszej ni
10%. Nie dopuszcza si stosowania materia ów zawieraj cych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.
2.6.4. Materia uszorstniaj cy oznakowanie
Materia uszorstniaj cy oznakowanie powinien sk ada si z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np. krystobalitu),
stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstko ci (w ciwo ci antypo lizgowych). Materia uszorstniaj cy nie mo e
zawiera wi cej ni 1% cz stek mniejszych ni 90 m. Potrzeba stosowania materia u uszorstniaj cego powinna by okre lona w SST.
Materia uszorstniaj cy oraz mieszanina kulek szklanych z materia em uszorstniaj cym powinny odpowiada wymaganiom
okre lonym w aprobacie technicznej lub POD-97 [4].
2.6.5. Wymagania wobec materia ów ze wzgl du na ochron warunków pracy i rodowiska
Materia y stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera substancji zagra aj cych zdrowiu ludzi i powoduj cych
ska enie rodowiska.
2.7. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Materia y do znakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowa sta
swoich w ciwo ci chemicznych i
fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesi cy sk adowania w warunkach okre lonych przez producenta.
Materia y do poziomego znakowania dróg nale y przechowywa w magazynach odpowiadaj cych zaleceniom producenta, zw aszcza
zabezpieczaj cych je od napromieniowania s onecznego, opadów i w temperaturze, dla:
a) farb wodorozcie czalnych od 5o do 40oC,
b) farb rozpuszczalnikowych od 0o do 25oC,
c) pozosta ych materia ów - poni ej 40oC.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Wymaganiach ogólnych pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przyst puj cy do wykonania oznakowania poziomego, w zale no ci od zakresu robót, powinien wykaza
mo liwo ci korzystania z nast puj cego sprz tu, zaakceptowanego przez In yniera:
szczotek mechanicznych (zaleca si stosowanie szczotek wyposa onych w urz dzenia odpylaj ce) oraz szczotek r cznych,
frezarek,
spr arek,
malowarek,
uk adarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych,
sprz tu do bada , okre lonych w SST.

si

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w Wymaganiach ogólnych pkt 4.
4.2. Przewóz materia ów do poziomego znakowania dróg
Materia y do poziomego znakowania dróg nale y przewozi w pojemnikach zapewniaj cych szczelno , bezpieczny transport i
zachowanie wymaganych w ciwo ci materia ów. Pojemniki powinny by oznakowane zgodnie z norm PN-O-79252 [2].
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Materia y do znakowania poziomego nale y przewozi krytymi rodkami transportowymi, chroni c opakowania przed uszkodzeniem
mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 5.
5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi co najmniej 5oC, a wilgotno
powietrza powinna by zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi co najwy ej 85%.
5.3. Jednorodno

wzgl dna

nawierzchni znakowanej

Poprawno wykonania znakowania wymaga jednorodno ci nawierzchni znakowanej. Nierównomierno ci i/albo miejsca atania
nawierzchni, które nie wyró niaj si od starej nawierzchni i nie maj wi kszego rozmiaru ni 15% powierzchni znakowanej, uznaje si za
powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych nale y ustali w SST wymagania wobec materia u do znakowania nawierzchni.
5.4. Przygotowanie pod

a do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nale y oczy ci powierzchni nawierzchni malowanej z py u, kurzu, piasku, smarów,
olejów i innych zanieczyszcze , przy u yciu sprz tu wymienionego w SST i zaakceptowanego przez In yniera.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by czysta i sucha.
5.5. Przedznakowanie
W celu dok adnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mo na wykona przedznakowanie, stosuj c si do ustale zawartych
w dokumentacji projektowej, „Instrukcji o znakach drogowych poziomych” [3], SST i wskazaniach In yniera.
Do wykonania przedznakowania mo na stosowa nietrwa farb , np. farb silnie rozcie czon rozpuszczalnikiem. Zaleca si
wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Pocz tek i koniec znakowania nale y zaznaczy ma kresk poprzeczn .
W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystarczaj co czytelne i zgodne z dokumentacj projektow ,
mo na przedznakowania nie wykonywa .
5.6. Wykonanie znakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materia ów i spe nienie zalece producenta materia ów
Materia y do znakowania drogi, spe niaj ce wymagania podane w punkcie 2, powinny by dostarczone w oryginalnych opakowaniach
handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami znajduj cymi si w aprobacie technicznej.
5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materia ami cienkowarstwowymi
Wykonanie znakowania powinno by zgodne z zaleceniami producenta materia ów, a w przypadku ich braku lub niepe nych danych zgodne z poni szymi wskazaniami.
Farb do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nale y wymiesza w czasie od 2 do 4 min do uzyskania pe nej
jednorodno ci. Przed lub w czasie nape niania zbiornika malowarki zaleca si przecedzi farb przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowa do
malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie daje si ca kowicie wymiesza lub na jej powierzchni znajduje si
ko uch.
Farb nale y nak ada równomiern warstw o grubo ci ustalonej w SST, zachowuj c wymiary i ostro kraw dzi. Grubo
nanoszonej warstwy zaleca si kontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na p ytce szklanej lub metalowej podk adanej na drodze
malowarki. Ilo farby zu yta w czasie prac, okre lona przez rednie zu ycie na metr kwadratowy nie mo e si ró ni od ilo ci ustalonej, wi cej
ni o 20%.
Wszystkie wi ksze prace powinny by wykonane przy u yciu samojezdnych malowarek z automatycznym podzia em linii i
posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materia em uszorstniaj cym. W przypadku mniejszych prac, wielko , wydajno i jako sprz tu
nale y dostosowa do zakresu i rozmiaru prac. Decyzj dotycz
rodzaju sprz tu i sposobu wykonania znakowania podejmuje In ynier na
wniosek Wykonawcy.
5.6.3. Wykonanie znakowania drogi materia ami grubowarstwowymi
Wykonanie znakowania powinno by zgodne z zaleceniami producenta materia ów, a w przypadku ich braku lub niepe nych danych zgodne z poni szymi wskazaniami.
Materia znakuj cy nale y nak ada równomiern warstw o grubo ci ustalonej w SST, zachowuj c wymiary i ostro kraw dzi.
Grubo nanoszonej warstwy zaleca si kontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na p ytce szklanej lub metalowej, podk adanej na
drodze malowarki. Ilo materia u zu yta w czasie prac, okre lona przez rednie zu ycie na metr kwadratowy, nie mo e si ró ni od ilo ci
ustalonej, wi cej ni o 20%.
W przypadku mas termoplastycznych wszystkie wi ksze prace powinny by wykonywane przy u yciu urz dze samojezdnych z
automatycznym podzia em linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materia em uszorstniaj cym. W przypadku mniejszych prac, wielko ,
wydajno i jako sprz tu nale y dostosowa do ich zakresu i rozmiaru. Decyzj dotycz
rodzaju sprz tu i sposobu wykonania znakowania
podejmuje In ynier na wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowania nawierzchni betonowej nale y zastosowa podk ad (primer)
poprawiaj cy przyczepno nak adanego termoplastu do nawierzchni.
W przypadku dwusk adnikowych mas chemoutwardzalnych prace mo na wykonywa r cznie, przy u yciu prostych urz dze , np.
typu „Plastomarker” lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera.
5.7. Usuwanie oznakowania poziomego
W przypadku konieczno ci usuni cia istniej cego oznakowania poziomego, czynno t nale y wykona jak najmniej uszkadzaj c
nawierzchni .
Zaleca si wykonywa usuwanie oznakowania:
cienkowarstwowego, metod : frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,
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grubowarstwowego, metod frezowania,
punktowego, prostymi narz dziami mechanicznymi.
rodki zastosowane do usuni cia oznakowania nie mog wp ywa ujemnie na przyczepno nowego oznakowania do pod a, na jego
szorstko , trwa
oraz na w ciwo ci pod a.
Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych mo e by wykonane przez zamalowanie nietrwa farb barwy czarnej.
Materia y pozosta e po usuni ciu oznakowania nale y usun z drogi tak, aby nie zanieczyszcza y rodowiska, w miejsce
zaakceptowane przez In yniera.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 6.
6.2. Badanie przygotowania pod

a i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by ca kowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Widzialno w dzie
Widzialno oznakowania w dzie jest okre lona wspó czynnikiem luminancji i barw oznakowania.
Do okre lenia odbicia wiat a dziennego lub odbicia o wietlenia drogi od oznakowania stosuje si wspó czynnik luminancji w wietle
rozproszonym Q = L/E, gdzie:
Q - wspó czynnik luminancji w wietle rozproszonym, mcd m-2 lx-1,
L - luminancja pola w wietle rozproszonym, mcd/m2,
E - o wietlenie p aszczyzny pola, lx.
Pomiary luminancji w wietle rozproszonym wykonuje si w praktyce miernikiem luminancji wg POD-97 [4]. Warto
wspó czynnika Q powinna wynosi dla oznakowania wie ego, barwy:
bia ej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1,
bia ej na nawierzchni betonowej, co najmniej 160 mcd m-2 lx-1,
tej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1.
Pomiar wspó czynnika luminancji w wietle rozproszonym mo e by zast piony pomiarem wspó czynnika luminancji , wg POD-97
[4]. Warto wspó czynnika powinna wynosi dla oznakowania wie ego, barwy:
bia ej, co najmniej 0,60,
tej, co najmniej 0,40.
Warto wspó czynnika powinna wynosi dla oznakowania u ywanego barwy:
bia ej, po 12 miesi cach u ywalno ci, co najmniej 0,30,
tej, po 1 miesi cu u ywalno ci, co najmniej 0,20.
Barwa oznakowania powinna by okre lona wg POD-97 [4] przez wspó rz dne chromatyczno ci x i y, które dla suchego
oznakowania powinny le
w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty naro ne:
Punkt naro ny
1
2
3
4
Oznakowanie bia e:
x
0,4
0,3
0,3
0,34
y
0,4
0,3
0,3
0,38
Oznakowanie te:
x
0,5
0,5
0,5
0,43
y
0,4
0,5
0,5
0,48
6.3.1.2. Widzialno w nocy
Za miar widzialno ci w nocy przyj to powierzchniowy wspó czynnik odblasku RL, okre lany wg POD-97 [4].
Warto wspó czynnika RL powinna wynosi dla oznakowania wie ego w stanie suchym, barwy:
bia ej, co najmniej 300 mcd m-2 lx-1,
tej, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1.
Warto wspó czynnika RL powinna wynosi dla oznakowania u ywanego:
a) cienko- i grubowarstwowego barwy:
bia ej, po 12 miesi cach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1,
tej, po 1 miesi cu eksploatacji, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1,
b) folii:
dla oznakowa trwa ych i d ugotrwa ych (bia ych), co najmniej 300 mcd m-2 lx-1,
dla oznakowa tymczasowych ( tych), co najmniej 300 mcd m-2 lx-1.
6.3.1.3. Szorstko oznakowania
Miar szorstko ci oznakowania jest warto wska nika szorstko ci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahad em angielskim, wg
POD-97 [4]. Warto SRT symuluje warunki, w których pojazd wyposa ony w typowe opony hamuje z blokad kó przy pr dko ci 50 km/h na
mokrej nawierzchni.
Wymaga si , aby warto wska nika szorstko ci SRT wynosi a na oznakowaniu:
wie ym, co najmniej 50 jednostek SRT,
ywanym, w ci gu ca ego okresu u ytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.
Dla punktowych elementów odblaskowych bada szorstko ci nie wykonuje si .
6.3.1.4. Trwa
oznakowania
Trwa
oznakowania oceniana jako stopie zu ycia w 10-stopniowej skali na zasadzie porównania z wzorcami, wg POD-97 [4],
powinna wynosi po 12-miesi cznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:
farbami wodorozcie czalnymi, co najmniej 5,
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pozosta ymi materia ami, co najmniej 6.
6.3.1.5. Czas schni cia oznakowania (wzgl. czas przejezdno ci oznakowania)
Za czas schni cia oznakowania przyjmuje si czas up ywaj cy mi dzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu.
Czas schni cia oznakowania nie powinien przekracza czasu gwarantowanego przez producenta, z tym e nie mo e przekracza 2
godzin.
6.3.1.6. Grubo oznakowania
Grubo oznakowania, tj. podwy szenie ponad górn powierzchni nawierzchni, powinna wynosi dla:
a) oznakowania cienkowarstwowego (grubo na mokro bez kulek szklanych), co najwy ej 800 m,
b) oznakowania grubowarstwowego, co najwy ej 5 mm,
c) punktowych elementów odblaskowych umieszczanych na cz ci jezdnej drogi, co najwy ej 15 mm, a w uzasadnionych przypadkach
ustalonych w dokumentacji projektowej, co najwy ej 25 mm.
Wymagania te nie obowi zuj , je li nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.
6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materia u cienkowarstwowego lub
grubowarstwowego
Wykonawca wykonuj c znakowanie poziome z materia u cienko- lub grubowarstwowego przeprowadza przed rozpocz ciem ka dej
pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST, nast puj ce badania:
a) przed rozpocz ciem pracy:
sprawdzenie oznakowania opakowa ,
wizualn ocen stanu materia u, w zakresie jego jednorodno ci i widocznych wad,
pomiar wilgotno ci wzgl dnej powietrza,
pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
badanie lepko ci farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4],
b) w czasie wykonywania pracy:
pomiar grubo ci warstwy oznakowania,
pomiar czasu schni cia, wg POD-97 [4],
wizualn ocen równomierno ci roz enia kulek szklanych,
pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodno z dokumentacj projektow i „Instrukcj o znakach drogowych poziomych” [3],
wizualn ocen równomierno ci skropienia (roz enia materia u) na ca ej szeroko ci linii,
oznaczenia czasu przejezdno ci, wg POD-97 [4].
Protokó z przeprowadzonych bada wraz z jedn próbk na blasze (300 x 250
x 0,8 mm) Wykonawca powinien przechowa do
czasu up ywu okresu gwarancji.
W przypadku w tpliwo ci dotycz cych wykonania oznakowania poziomego, In ynier mo e zleci wykonanie bada :
widzialno ci w dzie ,
widzialno ci w nocy,
szorstko ci,
odpowiadaj cych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wed ug metod okre lonych w „Warunkach technicznych POD-97” [4].
Je eli wyniki tych bada wyka wadliwo wykonanego oznakowania to koszt bada ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym Zamawiaj cy.
6.3.3. Zbiorcze zestawienie wymaga dla materia ów i wykonanego oznakowania
Lp.

Rodzaj wymagania

1

Zawarto sk adników lotnych w materia ach do
znakowania
- rozpuszczalników organicznych
- rozpuszczalników aromatycznych
- benzenu i rozpuszczalników
chlorowanych
Wspó czynnik za amania wiat a kulek szklanych
Wspó czynnik
luminancji
Q
w
wietle
rozproszonym dla oznakowania wie ego barwy:
- bia ej na nawierzchni asfaltowej
- tej

2
3

4

5

6

7

Jednostka

% (m/m)
% (m/m)
% (m/m)

Materia y do znakowania
grubowarscienkowarstwowego
twowego

30
10
0

2
0

wspó cz.

1,5

1,5

mcd m-2 lx-1
mcd m-2 lx-1

130
100

130
100

0,60
0,40

0,60
0,40

300
200

300
200

50
45

50
45

5
6

5
6

Wspó czynnik luminancji
dla oznakowania
wie ego barwy
wspó cz.
- bia ej
- tej
wspó cz.
Powierzchniowy wspó czynnik odblasku dla
oznakowania wie ego w stanie suchym barwy:
- bia ej
mcd m-2 lx-1
- tej
mcd m-2 lx-1
wska nik
Szorstko oznakowania
SRT
- wie ego
SRT
- u ywanego (po 3 mies.)
Trwa
oznakowania wykonanego:
wska nik
- farbami wodorozcie czalnymi
wska nik
- pozosta ymi materia ami
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8
9

10

Czas schni cia materia u na nawierzchni
h
Grubo
oznakowania
nad
powierzchni
nawierzchni
- bez mikrokulek szklanych
m
- z mikrokulkami szklanymi
mm
Okres sta ci w ciwo ci materia ów do miesi cy
znakowania przy sk adowaniu

2

800
6

2

5
6

6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacj projektow i „Instrukcj o znakach drogowych
poziomych” [3], powinny odpowiada nast puj cym warunkom:
szeroko linii mo e ró ni si od wymaganej o 5 mm,
ugo linii mo e by mniejsza od wymaganej co najwy ej o 50 mm lub wi ksza co najwy ej o 150 mm,
dla linii przerywanych, d ugo cyklu sk adaj cego si z linii i przerwy nie mo e odbiega od redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wi cej
ni 50 mm d ugo ci wymaganej,
dla strza ek, liter i cyfr rozstaw punktów naro nikowych nie mo e mie wi kszej odchy ki od wymaganego wzoru ni 50 mm dla wymiaru
ugo ci i 20 mm dla wymiaru szeroko ci.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, nale y dok adnie usun zb dne
stare oznakowanie.
6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniej cego oznakowania
Przy odnawianiu istniej cego oznakowania nale y d
dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1.

do pokrycia pe nej powierzchni istniej cych znaków, przy zachowaniu

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znaków lub liczba
umieszczonych punktowych elementów odblaskowych.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, da y wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, w zale no ci od przyj tego sposobu wykonania robót, mo e by dokonany po:
oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
przedznakowaniu,
frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materia em grubowarstwowym,
usuni ciu istniej cego oznakowania poziomego,
wykonaniu podk adu (primera) na nawierzchni betonowej.
8.3. Odbiór ostateczny
Odbioru ostatecznego nale y dokona po ca kowitym zako czeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i bada jako ciowych
okre lonych w punktach od 2 do 6.
8.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego nale y dokona po up ywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST. Sprawdzeniu podlegaj cechy
oznakowania okre lone w POD-97 [4].
Zaleca si stosowanie nast puj cych minimalnych okresów gwarancyjnych:
a) dla oznakowania cienkowarstwowego:
na odcinkach zamiejskich, z wy czeniem przej dla pieszych: co najmniej 12 miesi cy,
na odcinkach przej przez miejscowo ci: co najmniej 6 miesi cy,
na przej ciach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesi cy,
na przej ciach dla pieszych w miejscowo ciach: co najmniej 3 miesi ce,
b) dla oznakowania grubowarstwowego lub znakowania punktowymi elementami odblaskowymi: co najmniej 24 miesi ce.
W niektórych przypadkach mo na rozwa
ograniczenia okresów gwarancyjnych dla oznakowa :
a) cienkowarstwowych
dla wymalowa farbami problematyczne jest udzielenie gwarancji na wykonane oznakowanie w przypadku nawierzchni, których czas
ytkowania jest krótszy ni jeden rok oraz dla oznakowa wykonanych w okresie od 1 listopada do 31 marca,
na nawierzchniach bitumicznych o warstwie cieralnej sp kanej, krusz cej si , z lu nymi grysami, po dane jest skróci okres gwarancyjny
dla linii segregacyjnych do 6 miesi cy, przej dla pieszych i drobnych elementów do 3 miesi cy,
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na nawierzchniach kostkowych o równej powierzchni w dobrym stanie, po dane jest skróci okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do
3 miesi cy, przej dla pieszych i drobnych elementów do 1 miesi ca,
na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowanej, sp kanej, uszcz cej si powierzchni, na z czach pod nych je li s niejednorodne,
tj. ze szczelinami, garbami pod nymi i poprzecznymi, na nawierzchniach smo owych (tak e z powierzchniowym utrwaleniem smo ), na
nawierzchniach kostkowych w z ym stanie (nierówna powierzchnia, kostka uszkodzona, braki kostki, lu ne zanieczyszczenia w szczelinach
mi dzy kostkami niemo liwe do usuni cia za pomoc szczotki i zamiatarki) - w zasadzie gwarancji nie powinno si udziela ,
w przypadku stosowania piasku lub piasku z sol do zimowego utrzymania dróg, okres gwarancyjny nale oby skróci do maksimum 9
miesi cy przy wymalowaniu wiosennym i do 6 miesi cy przy wymalowaniu jesiennym;
b) grubowarstwowych
na nawierzchniach bitumicznych u onych do 1 miesi ca przed wykonaniem oznakowania masami chemoutwardzalnymi i
termoplastycznymi po dane jest skróci okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 1 roku, dla przej dla pieszych i drobnych
elementów do 9 miesi cy.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano Wymaganiach ogólnych pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,
przygotowanie i dostarczenie materia ów,
oczyszczenie pod a (nawierzchni),
przedznakowanie,
naniesienie pow oki znaków na nawierzchni drogi o kszta tach i wymiarach zgodnych z dokumentacj projektow i „Instrukcj o znakach
drogowych poziomych”,
ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,
przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.
2.

PN-C-81400
PN-O-79252

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
Opakowania transportowe z zawarto ci . Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe.

10.2. Inne dokumenty
1.
2.

Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Za cznik do zarz dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r.
(M.P. Nr 16, poz. 120)
Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997.
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