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0.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania  i odbioru
robót drogowych związanych z bieżącym utrzymaniem sieci  dróg,  których  zarządcą jest  Prezydent  Miasta w
Będzinie.

Zakres robót podstawowych obejmuje:
prace  przygotowawcze, wykonanie  zakresu  robót  remontowych  zgodnie  ze  zleceniem  Zamawiającego  oraz
poniższymi ST.  Realizacja inwestycji ma za zadanie podniesienie bezpieczeństwa i komfortu ruchu pojazdów
samochodowych na terenie wyżej wymienionych dzielnic miasta Będzin.

Warunki klimatyczne
W rejonie przedmiotowej inwestycji,  średnia roczna temperatura powietrza wynosi  ok. 8°C, przy średniej dla
lipca ok. 18°C i stycznia ok. - 3,5°C. Przez ponad 80 dni utrzymuje się temperatura powyżej 15°C, a przez ok.
85 dni temperatura poniżej 0o C. Opady atmosferyczne są rzędu 720 mm w roku. Średnia liczba dni w roku z
opadem powyżej 0,1 mm wynosi ok. 170. Średnia liczba dni z opadem śnieżnym wynosi ok. 45, a średni czas
zalegania pokrywy śnieżnej – nieco ponad 70 dni w roku.

Ochrona środowiska - planowane roboty remontowe nie wymagają Raportu środowiskowego

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót, w ramach zamówień publicznych, w oparciu o Ustawę o Zamówieniach Publicznych z dnia  29 stycznia
2004 roku Dz.U.nr 82 poz. 560 z ,późniejszymi zmianami, które zostaną wykonane w zakresie wymienionym w
niniejszej ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne  wspólne  dla  robót  objętych
poszczególnymi specyfikacjami szczegółowymi wchodzącymi skład niniejszego opracowania.
Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji Technicznych czynione są odniesienia do norm krajowych, które
napisane są i winny być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za
integralną część tychże  i odczytywane w powiązaniu z Rysunkami i  ST jak gdyby były w nich powielone.
Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  Najnowsze wydanie norm,
które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć zastosowanie o ile nie
wskazano inaczej.

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1.  Budowla  drogowa -  obiekt  budowlany,  nie  będący  budynkiem,  stanowiący  całość  techniczno-
użytkową  (droga)  albo  jego  część  stanowiącą  odrębny  element  konstrukcyjny  lub  technologiczny  (obiekt
mostowy, korpus ziemny, węzeł).

1.4.2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruch pieszych.

1.4.3. Dziennik  budowy –  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony pieczęcią  organu  wydającego,
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych,
służący  do  notowania  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  robót,  rejestrowania
dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy
Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.

1.4.4. Kierownik kontraktu Osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kierowania wszelkimi działaniami
związanymi z realizacją zadania w tym ostatecznego odbioru robót.

1.4.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiającego,  o  której  wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca),  odpowiedzialna  za  nadzorowanie
robót i administrowanie kontraktem.
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1.4.6.    Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.10.  Książka obmiarów  -  akceptowany  przez  Inżyniera  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych
załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

1.4.11.  Laboratorium  -  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.4.12. Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu
na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa  ścieralna  -  górna  warstwa  nawierzchni  poddana  bezpośrednio  oddziaływaniu  ruchu  i
czynników atmosferycznych.

b) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.
c) Warstwa  mrozoochronna  -  warstwa,  której  głównym  zadaniem  jest  ochrona  nawierzchni  przed

skutkami działania mrozu.
d) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu

do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
e) Warstwa  odsączająca   -   warstwa  służąca  do  odprowadzenia   wody  przedostającej   się   do

nawierzchni.

1.4.14. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla  danego
rodzaju robót budowlanych.

1.4.16.  Podłoże  nawierzchni  -  grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leżący  pod  nawierzchnią  do  głębokości
przemarzania.

1.4.17. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.18. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.19.  Przedsięwzięcie budowlane  -  kompleksowa realizacja  nowego połączenia drogowego lub całkowita
modernizacja/przebudowa  (zmiana  parametrów  geometrycznych  trasy  w  planie  i  przekroju  podłużnym)
istniejącego połączenia.

1.4.20. Rekultywacja  - roboty mające na celu uporządkowanie i  przywrócenie  pierwotnych funkcji  terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.21. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.

1.4.22. Teren budowy  -  teren  udostępniony przez  Zamawiającego  dla  wykonania  na nim robót  oraz  inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

1.4.23. Zadanie  budowlane  -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie
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może  polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych  z  budową,  modernizacją/przebudową,  utrzymaniem  oraz
ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.24. Odbiór częściowy
Odbiór  robót  dokonany  po  zakończeniu  części  zadania  umożliwiający  zgłoszenie  zakończenia  prac  części
zadania.

1.4.25. Odbiór końcowy
Ostateczny odbiór robót dokonywany po zakończeniu całego zadania.

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie
budowy,  metody użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  poleceniami
Inżyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne reperów,
dziennik  budowy oraz  jeden  egzemplarz  dokumentacji  i  specyfikacji  technicznych.  W  przypadku  jeśli  tak
postanowiono  w  kontrakcie  wykonawca  obowiązany  jest  do  samodzielnego  opracowania  dokumentacji
projektowej.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Zamawiający w dokumentach przetargowych określa czy roboty prowadzone będą na podstawie dostarczonej
Wykonawcy  dokumentacji,  czy  też  na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  wykonania  pełnej  dokumentacji
projektowej we własnym zakresie w ramach ceny kontraktowej.

1.5.2.1.  W  przypadku  gdy  Zamawiający  zobowiązał  się  dostarczyć  Wykonawcy  dokumentacje  projektową
dokumentacja zawierająca:

- Projekt budowlany zawierający projekt remontu drogi oraz niezbędnych przekładek uzbrojenia
- Informację do planu bioz
- Projekty wykonawcze
- Przedmiary robót
- Specyfikacje techniczne
Zamieszczana jest w dokumentach przetargowych. 

Natomiast na wykonawcy spoczywa obowiązek opracowania we własnym zakresie:
- Projekt organizacji ruchu na czas budowy
- Projekty wykonawcze nie przekazane w ramach dokumentacji o ile są niezbędne
- Projekt zagospodarowania placu budowy
- Projekty organizacji harmonogram robót
- Projekty dróg dojazdowych i technologicznych dla potrzeb budowy
- Projekt fundamentów i konstrukcji wsporczych tablic
- Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą opracowaną na aktualnym planie sytuacyjno wysokościowym o ile

jest wymagana
- Uzyskać niezbędne pozwolenia wynikające z innych przepisów i ustaw
- Projekty odwodnień, wykopów liniowych i wykopów fundamentowych
- Plan bioz
- Opracowanie dokumentacji technologicznej dla betonów, i asfaltobetonów
- Sporządzenie i uzgodnienie projektu montażu elementów prefabrykowanych,

1.5.2.2. W przypadku gdy Wykonawca w ramach ceny kontraktowej  winien opracować pełną dokumentację
techniczną  remontu  drogi  winna  ona  zawierać  niezbędne  do  realizacji  zadania  projekty.
Zawarte w dokumentacji projektowej rozwiązania należy odnieść do terenu, którego rzędne wysokości zostały
określone w pomiarze inwentaryzacyjnym przeprowadzonym w czasie wynikającym z aktualnych potrzeb. Z
uwagi na realizację robót na terenie byłej lub aktualnej eksploatacji górniczej Wykonawca przed przystąpieniem
do Robót dokona kontrolnego pomiaru sytuacyjno-wysokościowego.
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Dla  wszystkich  rysunków  i  rozwiązań  Wykonawca  uzyska  akceptację  Inspektora  Nadzoru  oraz  innych
odpowiednich władz.
Dokumentacja winna być sporządzona w dwóch, a jeśli wymagane jest zgłoszenie robót do organu administracji
państwowej lub uzyskanie pozwolenia na budowę w czterech egzemplarzach.
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji, Wykonawca sporządzi
brakujące  rysunki  lub  Specyfikacje  niezbędne  do  właściwego  wykonania  Robót  na  własny  koszt  w 4
egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
Dodatkowo Dokumentacji projektowej i innych informacji zawartych w umowie, Wykonawca winien dostarczyć
wszelkie dokumenty, odnośne zezwolenia i uzgodnienia z administratorami sieci oraz inne dane niezbędne do
wykonania  robót  i  spełnienia  wymagań  wyszczególnionych  w  umowie.  Wykonawca  informacje te  może
dostarczać  sukcesywnie  w  częściach  z  tym,  że  każda  dostarczona  część  musi  być  kompletna  na  tyle  by
umożliwić jej ocenę i akceptację przez kierownictwo oddzielnie jako część całej pracy projektowej.

1.5.2.3. Dokumentacja Projektowa powykonawcza
Wykonawca winien, bez zwłoki,  wnieść poprawki do dokumentacji  i  rysunków przedłożonych Inspektorowi
nadzoru  w  związku  z  modyfikacjami  dokonanymi  w  trakcie  wykonywania  Robót.  Wykonawca  winien
dostarczyć Zamawiającemu Dokumentację Projektową powykonawczą w jasnej łatwej do zrozumienia formie, w
trzech egzemplarzach dla każdego wykonanego odcinka robót, który ma być przekazany do Zamawiającemu
zgodnie z polskimi przepisami, nie później niż na 14 dni przed jego przekazaniem/ przejęciem.

1.5.3. Nadzór Autorski
Nadzór Autorski obejmuje:
stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem.
uzgadnianie  możliwości  wprowadzenia  rozwiązań  zamiennych  w  stosunku  do  przewidzianych w projekcie
zgłoszonych przez Wykonawcę lub Inżyniera Rezydenta.

1.6. Organizacja ruchu
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania publicznego ruch kołowego, kolejowego, pieszego itp. na i przez
Teren Budowy, w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót.
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim  zarządem  drogi  lub  linii  kolejowej  i  organem  zarządzającym  ruchem  oraz  Policją  projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót
projekt  organizacji  ruchu  powinien  być  aktualizowany  przez  Wykonawcę  na  bieżąco.  Wykonawca  winien
uzyskać  od  władz  wszelkie  niezbędne  pozwolenia. W  czasie  wykonywania   Robót  Wykonawca  dostarczy,
zainstaluje i będzie   utrzymywał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory,  światła
ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być utrzymywane przez Wykonawcę na jego
koszt przez cały czas budowy. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i
znaków, dla których jest to ,nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia
zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

1.7. Zgodność  Robót  z  Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi.
Dokumentacja   Projektowa,   Specyfikacje   Techniczne   oraz   dodatkowe  dokumenty  przekazane   przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.
Dane  określone  w Dokumentacji  Projektowej  i  w Specyfikacjach  Technicznych  będą  uważane  za  wartości
docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy
materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku,
gdy  materiały  lub  Roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  lub  Specyfikacjami
Technicznymi, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty remontowe wykonywane „pod ruchem”.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie,
ścieżki  rowerowe,  ciągi  piesze,  znaki  drogowe,  bariery  ochronne,  urządzenia  odwodnienia  itp.)  na  terenie
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budowy,  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu,  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Przed
przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie
trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco
aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i  będzie obsługiwał  wszystkie  tymczasowe urządzenia zabezpieczające  takie jak:  zapory,  światła
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą  akceptowane  przez  Inżyniera.  Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
robót, wygody społeczności i innych.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren
budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem.
Wjazdy i  wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących  przy realizacji  robót,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z
Zamawiającym  oraz  przez  umieszczenie,  w miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Zamawiającego,  tablic
informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Zamawiającego.  Tablice  informacyjne  będą
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt  zabezpieczenia terenu budowy nie podlega  odrębnej  zapłacie i  przyjmuje się,  że jest  włączony w cenę
kontraktową.

1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego a z odpadami postępować zgodnie z ustawą o odpadach. W okresie trwania budowy i po
zakończeniu robót Wykonawca będzie:
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
-  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.

1.10. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać,  wymagany  na  podstawie  odpowiednich  przepisów  sprawny  sprzęt
przeciwpożarowy, na terenie budowy, w pomieszczeniach dla pracowników, magazynach podręcznych oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez  uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od
właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne,  takie  jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie
informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca  zobowiązany jest  umieścić  w swoim harmonogramie  rezerwę  czasową dla  wszelkiego  rodzaju
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i
powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji  Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi
współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie
odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i
urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  uzyskanych  w  ramach  uzgadniania  trasy  przebiegu
uzbrojenia w fazie opracowania dokumentacji i projektu.  Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową
mieszkaniową,  Wykonawca  będzie  realizować  roboty  w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla
mieszkańców.  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy  mieszkaniowej  w  sąsiedztwie
budowy,  spowodowane jego  działalnością.  Inżynier  będzie na bieżąco  informowany o wszystkich  umowach
zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie
będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.13. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  nacisków  osi  na  drogach  publicznych  przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i
uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o
każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych
warunków  zostały  usunięte  z  terenu  budowy.  Pojazdy  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą
dopuszczone  na  świeżo  ukończony  fragment  budowy  w  obrębie  terenu  budowy  i  Wykonawca  będzie
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

1.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
zgodnie z zapisami w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 wraz z
późniejszymi zmianami).
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.15. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru.  Wykonawca  będzie
utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie  powinno  być prowadzone w taki sposób,
aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w
pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  postanowień  podczas  prowadzenia  robót.  Wykonawca  będzie
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych
odnośnie znaków firmowych,  nazw lub innych chronionych  praw w  odniesieniu do sprzętu,  materiałów lub
urządzeń użytych  lub związanych z wykonywaniem robót i  w sposób  ciągły będzie informować Inżyniera  o
swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne  dokumenty.  Wszelkie  straty,  koszty
postępowania,  obciążenia i wydatki  wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje  Wykonawca,  z wyjątkiem przypadków,  kiedy takie  naruszenie wyniknie z wykonania Dokumentacji
Projektowej lub Specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.17. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i  przepisy,  które spełniać mają
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub
regionu,  mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniające  równy  lub  wyższy  poziom
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi  zamiennikami muszą być dokładnie
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia.

1.18.  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i ochrony środowiska
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót  stwarzających zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Powyższe nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączone w
cenę oferty.

2.      MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych
do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
Zatwierdzenie partii  materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  że wszelkie materiały z danego
źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze
źródeł  miejscowych  oraz  jest  zobowiązany dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru i  wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  zatwierdzenia  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań
terenowych  i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji,  uwzględniając
aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów
pochodzących ze źródeł miejscowych.
Wykonawca  ponosi  wszystkie  koszty,  z  tytułu  wydobycia  materiałów,  dzierżawy  i  inne,  jakie  okażą  się
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji  terenu po ukończeniu robót. Wszystkie
odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc  wskazanych  w
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład. Wykonawca nie będzie prowadzić
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy,
chyba,  że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora Nadzoru.  Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
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Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  budowy.  Do
obowiązków  Wykonawcy  należy  pozyskanie  miejsca  odkładu  a  lokalizacja  podlega  akceptacji  Inżyniera.
Materiały z rozbiórki stanowią własność Inwestora.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  danego  rodzaju
materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim zamiarze  co  najmniej  3
tygodnie  przed  użyciem  tego  materiału,  albo  w  okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  potrzebne  z  uwagi  na
wykonanie  badań  wymaganych  przez  Inżyniera.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być
później zmieniany bez zgody Zamawiającego.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni,  aby materiały tymczasowo składowane,  do czasu gdy będą one użyte  do robót,  były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę  i
zaakceptowanych przez Zamawiającego.

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inżyniera  w  celu  sprawdzenia  zgodności
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich
właściwości.  Wyniki  tych  kontroli  będą  stanowić  podstawę  do  akceptacji  określonej  partii  materiałów  pod
względem jakości.
W  przypadku,  gdy  Inspektor  Nadzoru  będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytwórni,  muszą  być  spełnione
następujące warunki:
Inspektor Nadzoru    będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w
czasie przeprowadzania inspekcji,
Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,
Jeżeli  produkcja  odbywa  się  w miejscu nie należącym do Wykonawcy,  Wykonawca uzyska  dla Inspektora
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.

2.7. Materiały rozbiórkowe i odpadowe
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty przekazania odpadów na wszystkie rodzaje odpadów związane z
realizacją całego zamówienia.
Wymaga  się  :
Posiadania  aktualnych  zezwoleń  wynikających  z  przepisów:
-  ustawy o utrzymaniu czystości  i  porządku w gminach  (t.j.  Dz. U.  z  2005r.  nr  236 poz. 2008 ze zm.)  tj.
zezwolenie  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli
nieruchomości  z  terenu  gminy  Będzin,  
- ustawy o odpadach (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 628 ze zm.) tj. zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie transportu odpadów.

2.8. Materiały zawierające azbest
Obowiązki Wykonawcy prac polegających na bezpiecznym usuwaniu wyrobów zawierających azbest, sposoby i
warunki  bezpiecznego  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest,  warunki  przygotowania  do  transportu  i
transport  odpadów  zawierających  azbest  do  miejsca  ich  składowania  oraz  wymagania,  jakim  powinno
odpowiadać  oznakowanie  odpadów  zawierających  azbest  w  szczegółowy  sposób  określa  Rozporządzenie
Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  2.04.2004  r.  w  sprawie  sposobów  i  warunków
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004.71.649).

3.       SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w   dokumentacji projektowej ,ST,
lub projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku braku ustaleń w
wymienionych  wyżej  dokumentach,  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez Inspektora
Nadzoru.
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Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie
i  gotowości  do pracy.  Powinien być  zgodny z normami ochrony środowiska i  przepisami dotyczącymi  jego
użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania  i  badań  okresowych,  tam gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.Wykonawca będzie  konserwować
sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST   przewidują  możliwość   wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  o swoim zamiarze wyboru i uzyska  jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,  zostaną
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca  jest   zobowiązany do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,   które  nie  wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków
transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy będą spełniać wymagania  dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być
dopuszczone  przez  Inspektora   Nadzoru,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych
odcinków dróg na koszt  Wykonawcy.  Wykonawca będzie  usuwać  na  bieżąco,  na własny koszt,   wszelkie
zanieczyszczenia,  uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami  umowy  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami
ST,  programem  zapewnienia  jakości,  projektem  organizacji  robót  opracowanym  przez  Wykonawcę  oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piśmie przez Zamawiającego.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na
własny  koszt,  z  wyjątkiem,  kiedy  dany  błąd  okaże  się  skutkiem  błędu  zawartego  w  danych  dostarczonych
Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach określonych w dokumentach umowy,  dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i
wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  Nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,
rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny być  wykonywane  przez  Wykonawcę  w czasie  określonym  przez  Inspektora  Nadzoru,  pod  groźbą
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.       Program zapewnienia jakości
Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  Inspektora  Nadzoru     program
zapewnienia  jakości  (PZJ).  W  programie  zapewnienia  jakości  Wykonawca  powinien  określić,  zamierzony
sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i   plan  organizacji   robót  gwarantujący
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- sposób zapewnienia bhp,
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- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i  urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
-  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw mechanizmów

sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  wyposażeniem w

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i  częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie

urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania
poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli,  włączając personel,  laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie i  wszystkie  urządzenia niezbędne do
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej  i  ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektora Nadzoru   ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm
określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor  Nadzoru będzie  przekazywać  Wykonawcy pisemne informacje  o jakichkolwiek  niedociągnięciach
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier
natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość
tych  materiałów.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,  opartych  na
zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą  odpowiednio
opisane i  oznakowane,  w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  Na zlecenie  Inspektora Nadzoru
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości,
o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiający.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inżynierowi  na  formularzach  według  dostarczonego  przez  niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.
Inspektor  Nadzoru,  dokonując  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego przez  Wykonawcę,  poprzez
między innymi swoje badania,  będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie
wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru
powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,  na  swój koszt.  Jeżeli
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie
na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów i  robót  z  dokumentacją  projektową  i  ST.  Może
również  zlecić,  sam  lub  poprzez  Wykonawcę,  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań
niezależnemu  laboratorium.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

a) certyfikat  na znak bezpieczeństwa wykazujący,  że zapewniono zgodność z kryteriami  technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych,

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
-  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są

objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badań wykonanych przez niego.  Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie  od  przekazania  Wykonawcy terenu  budowy do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis  w dzienniku  budowy będzie  opatrzony datą  jego  dokonania,  podpisem osoby,  która  dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej,
- datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inżyniera,
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- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
-  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  ostatecznych

odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-  stan pogody i  temperaturę  powietrza w okresie wykonywania  robót podlegających  ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem,

kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia
lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

2) Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  z elementów
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i
wpisuje do książki obmiarów.

3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione
na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

4) Pozostałe  dokumenty  budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania
- głoszenie w Wydziale Architektury zamierzenia robót i uzyskanie akceptacji,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.

5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora  Nadzoru i  przedstawiane  do wglądu na
życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym   powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o  zakresie
obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru,  co  najmniej  na  3  dni  przed  tym  terminem.  Wyniki  obmiaru  będą
wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy
w  czasie  określonym  w  umowie  lub  na  podstawie  zatwierdzonych  ustaleń  w  zleceniach  poszczególnych
zakresów na podstawie protokołu odbioru i kosztorysów powykonawczych.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii
osiowej.
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość
pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane  przez
Inspektora Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają
badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom  ST  Będzie
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków  robót,  a  także  w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie
ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i
jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi  na  karcie  książki  obmiarów.  W razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  w formie
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na finalnej  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor
Nadzoru.
Gotowość danej części  robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i  jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i  ilość robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier  na  podstawie  dokumentów zawierających  komplet
wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości
i wartości.
Całkowite   zakończenie   robót   oraz   gotowość   do   odbioru   ostatecznego   będzie   stwierdzona   przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi  w terminie ustalonym w dokumentach umowy,  licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru
i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót
poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w  warstwie
ścieralnej  lub robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy termin odbioru
ostatecznego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,
oceniając  pomniejszoną wartość  wykonywanych  robót  w stosunku do wymagań przyjętych  w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

-  dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została
sporządzona  w  trakcie  realizacji  umowy,  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z
dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
-  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ,
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
-  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
- potwierdzenie gestorów sieci urządzeń infrastruktury komunalnej o nienaruszeniu stanu technicznego tych

urządzeń i zagospodarowania terenu
W przypadku,  gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru  ostatecznego,   komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy
komisja.

8.4.3. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla
danej pozycji kosztorysu.
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
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Ceny jednostkowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
-  wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i

transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- wyłączenia linii ciągłych i z gotowością ruchową,
- koszty wyłączeń i niedostarczenia energii,
- wykonanie układów przejściowych na czas budowy.
-  wartość  zakupu  i  zużytych  materiałów  do  wykonania  tymczasowych  dróg  technologicznych  według

potrzeb wynikających z przyjętej technologii w robót.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST D.00.00.00
Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków umowy i  wymagań  ogólnych  zawartych  w ST D.00.00.00
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu  na  czas  trwania  kontraktu,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  Projektu  Inspektorowi  Nadzoru  i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót.

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu  na  czas  realizacji  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  Projektu  Inspektorowi  Nadzoru  i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót.

- koszt zakupu i dostarczenia materiałów niezbędnych do wykonania robót,
- wykonanie wszelkich zabezpieczeń wynikających z Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy
-  opracowanie  technologii  robót  wykonywanych  w warunkach  czynnego  ruchu na  obiekcie  lub  drodze

poprzecznej
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu.
- opłaty/dzierżawy terenu.
- przygotowanie terenu.
-  konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,  oznakowań,  drenażu  i

konstrukcji zabezpieczających
-  tymczasową  przebudowę  urządzeń  obcych  oraz  koszty  związane  z  odszkodowaniami  wynikłymi  z

konieczności niezbędnych przerw w dostawie mediów,
- koszty związane z odszkodowaniami wynikłymi z konieczności niezbędnych przerw w ruchu na torach

kolejowych i drogach poprzecznych,
-  wszelkie  dodatkowe  koszty,  jakie  mogą  wyniknąć  przy  spełnianiu  wymagań  administratorów  tras

komunikacyjnych zawartych w uzgodnieniach z nimi projektów organizacji ciągłości ruchu,
- wszelkie dodatkowe koszty,  jakie mogą wyniknąć przy spełnianiu wymagań administratorów potoków

zawartych w uzgodnieniach z nimi projektów organizacji robót przy zabezpieczeniu
- ciągłości przepływu na potoku,

Koszt utrzymania objazdów:
-  oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań pionowych,  poziomych,

barier i świateł.
- utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- usunięcie wbudowanych materiałów, zainstalowanych urządzeń i oznakowania.
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z dnia  7 lipca  1994 r.  -  Prawo budowlane (Dz.U.  z  1994 r.  nr  89,  poz.  414 wraz  z późniejszymi
zmianami)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.  w sprawie dziennika budowy,  montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2002 r., nr 108, poz. 953)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985 r., nr 14, poz. 60 wraz z późniejszymi
zmianami)
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Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r., nr 162, poz. 1568
wraz z późniejszymi zmianami)

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z odtworzeniem geometrii remontowanych dróg i ich punktów wysokościowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót, które zostaną wykonane w zakresie wymienionym w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wszystkimi  czynnościami  umożliwiającymi  i  mającymi  na  celu  odtworzenie  w terenie  elementów geometrii
remontowanych dróg.

1.3.1.  Odtworzenie remontowanych dróg i ich punktów wysokościowych
W  zakres  robót  pomiarowych,  związanych  z  odtworzeniem  geometrii  remontowanych  dróg  i  ich  punktów
wysokościowych wchodzą:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych geometrii remontowanych
dróg i ich punktów wysokościowych,

- uzupełnienie wytyczenia dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały,   ochrona  ich  przed  zniszczeniem  oraz oznakowanie w

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Określenia podstawowe
Punkty główne remontowanych dróg - punkty załamania w osi jezdni.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  D.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
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2.2. Rodzaje materiałów
Do utrwalenia punktów głównych remontowanych dróg należy stosować bolce stalowe średnicy 5 mm i długości
od 0,04 do 0,05 m
Do stabilizacji  pozostałych  punktów zlokalizowanych  poza  nawierzchnią  należy  stosować  paliki  drewniane
średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt pomiarowy
Do  odtworzenia  sytuacyjnego  remontowanych  dróg  i  ich  punktów  wysokościowych  należy  stosować
następujący sprzęt:

- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- łaty,
- taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt stosowany do odtworzeniem geometrii  remontowanych dróg i ich punktów wysokościowych powinien
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUG i K (od 1 do 7). Przed
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne  niezbędne do
szczegółowego wytyczenia robót oraz opracować dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych
trasy remontowanych dróg oraz reperów.
Prace  pomiarowe  powinny być  wykonane  przez  osoby posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  i  uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast  poinformować Inspektora  Nadzoru    o wszelkich błędach wykrytych  w
wytyczeniu punktów głównych trasy ciągów pieszych i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte
na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  powinien  sprawdzić  czy  rzędne  terenu  określone  w  dokumentacji  projektowej  są  zgodne  z
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od
rzędnych  określonych  w  dokumentacji  projektowej,  to  powinien  powiadomić  o  tym  Inspektora  Nadzoru.
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora  Nadzoru.  Wszystkie  roboty  dodatkowe,  wynikające  z  różnic  rzędnych  terenu  podanych  w
dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Zamawiającego, zostaną wykonane na
koszt  Wykonawcy.  Zaniechanie  powiadomienia  Zamawiającego  oznacza,  że  roboty  dodatkowe  w  takim
przypadku obciążą Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy,  nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem
wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.
Punkty  wierzchołkowe,  punkty główne  remontowanych  dróg  i  punkty  pośrednie  muszą  być  zaopatrzone  w
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów.  Forma i
wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania
robót.  Jeżeli  znaki  pomiarowe  przekazane  przez  Zamawiającego  zostaną  zniszczone  przez  Wykonawcę
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną
one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  robót  należą  do  obowiązków
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie  wyznaczenia  punktów  głównych  remontowanych  dróg  i  punktów
wysokościowych
Punkty  główne  powinny  być  zastabilizowane  w  sposób  trwały,  przy  użyciu  bolców  stalowych,  a  także
dowiązane  do  punktów  pomocniczych,  położonych  poza  granicą  robót  ziemnych.  Maksymalna  odległość
pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 50 m.
Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) w pobliżu modernizowanych ulic.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem modernizacji ulic. Jako repery
robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach w pobliżu remontowanych dróg.
O  ile  brak  takich  punktów,  repery  robocze  należy  założyć  w  postaci  słupków  betonowych  lub  grubych
kształtowników  stalowych,  osadzonych  w gruncie  w  sposób  wykluczający  osiadanie,  zaakceptowany  przez
Inspektora Nadzoru.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.  Repery robocze
powinny być  wyposażone  w dodatkowe  oznaczenia,  zawierające  wyraźne  i  jednoznaczne określenie  nazwy
reperu i jego rzędnej.

5.4. Odtworzenie osi remontowanych dróg
Tyczenie geometrii remontowanych dróg należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane
geodezyjne  przygotowane przez  Wykonawcę,  przy wykorzystaniu  sieci  poligonizacji  państwowej  albo  innej
osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej geometrii remontowanych dróg w stosunku do dokumentacji
projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów należy wyznaczyć z dokładnością do 1
cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje określenie granicy robót zgodnie z dokumentacją projektową
oraz  w  miejscach  wymagających  uzupełnienia  dla  poprawnego  przeprowadzenia  robót  i  w  miejscach
zaakceptowanych przez Zamawiającego.
Do wyznaczania  granicy robót  należy stosować dobrze widoczne paliki.  Odległość  między palikami należy
dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii remontowanych dróg. Odległość ta powinna odpowiadać co
najmniej odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie robót o kształcie zgodnym z dokumentacją
projektową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę  jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  odtworzeniem  trasy  i  punktów  wysokościowych  należy
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUG i K (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka  obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni remontowanych dróg.

8. ODBIÓR ROBÓT

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

8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór  robót  związanych  z  odtworzeniem geometrii  remontowanych  dróg  w terenie  następuje  na  podstawie
szkiców  i  dzienników  pomiarów  geodezyjnych  lub  protokółu  z  kontroli  geodezyjnej,  które  Wykonawca
przedkłada Inspektorowi Nadzoru .

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

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

- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i punktów wysokościowych,
- uzupełnienie dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające

odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10.        PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa  z  dnia  17  maja  1989r.  Prawo  Geodezyjne  i  Kartograficzne  Dz.U.Nr  89,  poz.414  z  późniejszymi
zmianami
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, W - wa 1979
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUG i K 1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUG i K 1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUG i K 1979
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUG i K 1983
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUG i K 1983

D.01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z wykonywaniem rozbiórki elementów dróg, ogrodzen i przepustów.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót, które zostaną wykonane w zakresie wymienionym w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych z rozbiórką:
- warstw nawierzchni,
- krawężników, obrzeży i oporników,
- ścieków,
- chodników,
- ogrodzeń,
- barier i poręczy,
- znaków drogowych,
- przepustów: betonowych, żelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz  z
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  ST  D.00.00.00
„Wymagania ogólne”.

2.2. Rusztowania
Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce przepustów mogą być wykonane z drewna lub rur stalowych w
postaci:

- rusztowań kozłowych, wysokości od 1,0 do 1,5 m, składających się z leżni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nóg
z krawędziaków (np. 7,6 x 7,6 cm), stężeń (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,
- rusztowań drabinowych, składających się z drabin (np. długości 6 m, szerokości 52 cm), usztywnionych
stężeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na których szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) układa się pomosty z desek,
- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych średnicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek
około 1,2 x 1,5 m lub płaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych średnicy 108 mm i kątowników
45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek około 1,1 x 1,5 m,
-  rusztowań  z  rur  stalowych  średnicy  od  33,5  do  76,1  mm  połączonych  łącznikami  w  ramownice  i
kratownice.

Rusztowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:
-  drewno  i  tarcica  wg  PN-D-95017/75,  PN-D-96000/75,  PN-D-96002/72  lub  innej  zaakceptowanej  przez

Inspektora Nadzoru,
- gwoździe wg BN-87/5028 -12 ,
- rury stalowe wg PN-EN 10224;2003, PN-EN 10210-1;2000, PN-EN 10210-2;2000 ,  PN-H-74220 lub innej

zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru,
- kątowniki wg PN-EN10056-2;1998, PN-EN10056;2000 lub innej zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru,.

3. SPRZĘT

3.1.    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2.    Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być wykorzystany
sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru,:
- spycharki,
- ładowarki,
- żurawie samochodowe,
- samochody ciężarowe,
- zrywarki,
- młoty pneumatyczne,
- piły mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

1.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
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Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Inspektora
Nadzoru,
Jeśli  dokumentacja  projektowa  nie  zawiera  dokumentacji  inwentaryzacyjnej  lub/i  rozbiórkowej  Inspektor
Nadzoru,  może  polecić  Wykonawcy  sporządzenie  takiej  dokumentacji,  w  której  zostanie  określony
przewidziany odzysk materiałów.
Roboty  rozbiórkowe  można  wykonywać  mechanicznie  lub  ręcznie  w  sposób  określony  w  ST  lub  przez
Inspektora Nadzoru.
W przypadku  usuwania  warstw  nawierzchni  z  zastosowaniem frezarek  drogowych,  należy  spełnić  warunki
określone w ST D.05.03.11 „Recykling”. W przypadku robót rozbiórkowych przepustu należy dokonać:
- odkopania przepustu,
- ew. ustawienia przenośnych rusztowań przy przepustach wyższych od około 2 m,
- rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny z ew. przecięciem

prętów zbrojeniowych i ich odgięciem,
-  demontażu  prefabrykowanych  elementów  przepustów  (np.  rur,  elementów  skrzynkowych,  ramowych)  z

uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu ław, względnie ostrożnego rozebrania konstrukcji
kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy założeniu ponownego ich wykorzystania,

- oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia (z zaprawy, kawałków betonu,
izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce
określone w ST lub wskazane przez Inżyniera.
Elementy i  materiały,  które zgodnie z  ST stają  się własnością Wykonawcy,  powinny być  usunięte z  terenu
budowy.
Doły  (wykopy)   powstałe  po  rozbiórce  elementów  dróg,   ogrodzeń   i   przepustów  znajdujące  się w
miejscach,  gdzie  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  będą  wykonane  wykopy  drogowe,  powinny  być
tymczasowo  zabezpieczone.  W  szczególności  należy  zapobiec  gromadzeniu  się  w  nich  wody opadowej.
Doły  w  miejscach,   gdzie   nie   przewiduje  się   wykonania   wykopów  drogowych   należy  wypełnić,
warstwami,  odpowiednim  gruntem  do  poziomu  otaczającego  terenu  i  zagęścić  zgodnie  z  wymaganiami
określonymi w ST D.02.00.00 „Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  wykonanych  robót  rozbiórkowych  oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Zagęszczenie   gruntu   wypełniającego   ewentualne   doły   po   usuniętych   elementach   nawierzchni, Ogrodzeń
i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST D.02.00.00 „Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest:
- dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),
- dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy  m (metr),
- dla znaków drogowych - szt. (sztuka),
- dla przepustów i ich elementów

a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sześcienny),
b) prefabrykowanych betonowych, żelbetowych - m (metr).

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI,
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

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 materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu,
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników:
- odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,
- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
c) dla rozbiórki ścieku:
- odsłonięcie ścieku,
- ręczne wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem,
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- uzupełnienie i wyrównanie podłoża,
- załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki,
- uporządkowanie terenu rozbiórki;
d) dla rozbiórki chodników:
- ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych,
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
e) dla rozbiórki ogrodzeń:
- demontaż elementów ogrodzenia,
- odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,
- zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12 ,
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem - w stosy na
poboczu,
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- uporządkowanie terenu rozbiórki;
f) dla rozbiórki barier i poręczy:
- demontaż elementów bariery lub poręczy,
- odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,
- zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- uporządkowanie terenu rozbiórki;
g) dla rozbiórki znaków drogowych:
- demontaż tablic znaków drogowych ze słupków,
- odkopanie i wydobycie słupków,
- zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- uporządkowanie terenu rozbiórki; h) dla rozbiórki przepustu:
- odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnień itp.,
- ew. ustawienie rusztowań i ich późniejsze rozebranie,
- rozebranie elementów przepustu,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów,
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12
- uporządkowanie terenu rozbiórki. 

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy
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1. PN-D-95017/92 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000/75 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
3. PN-D-96002/72 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
4. PN-EN 10224;2003 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
      PN-EN10210-2;2000 stosowania 

PN-EN10210-1;2000
5. PN-H-74220/61 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno 

ogólnego przeznaczenia
6. PN-EN10056-2;1998  Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
7. EN10056-1;2000 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, 

okrągłym i kwadratowym
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

25



D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA 

1.       WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  budową
kanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót, które zostaną wykonane w zakresie wymienionym w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem
kanalizacji deszczowej przy budowie, modernizacji i remontach dróg.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja  deszczowa -  sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna  przeznaczona  do  odprowadzania  ścieków
opadowych.

1.4.2. Kanały

1.4.2.1. Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.

1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej.

1.4.2.3. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych.

1.4.2.5.Kolektor  główny -  kanał  przeznaczony  do  zbierania  ścieków  z  kanałów  oraz  kanałów
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż       1,0 m.

1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wys. wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m.

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1.  Studzienka  kanalizacyjna -  studzienka  rewizyjna  -  na  kanale  nieprzełazowym  przeznaczona  do
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie,
na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3.  Studzienka połączeniowa -  studzienka kanalizacyjna  przeznaczona do łączenia co najmniej  dwóch
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy
umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego
do niżej położonego kanału odpływowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu włazowego,
spełniająca funkcje studzienki połączeniowej.

1.4.3.5.  Komora  kanalizacyjna  -  komora  rewizyjna  na  kanale  przełazowym  przeznaczona  do  kontroli  i
prawidłowej eksploatacji kanałów.
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1.4.3.7.Komora połączeniowa -  komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów
dopływowych w jeden kanał odpływowy.

1.4.3.8.Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające wytrącenie
nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału dopływowego.

1.4.3.9.Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejście  syfonowe -  jeden lub więcej  zamkniętych  przewodów kanalizacyjnych  z  rur  żeliwnych,
stalowych lub żelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do przepływu ścieków pod przeszkodą
na trasie kanału.

1.4.3.11.  Zbiornik  retencyjny -  obiekt  budowlany  na  sieci  kanalizacyjnej  przeznaczony  do  okresowego
zatrzymania części ścieków opadowych i zredukowania maksymalnego natężenia przepływu.

1.4.3.12.  Przepompownia  ścieków -  obiekt  budowlany  wyposażony  w  zespoły  pompowe,  instalacje  i
pomocnicze  urządzenia  techniczne,  przeznaczone  do  przepompowywania  ścieków  z  poziomu  niższego  na
wyższy.

1.4.3.13.  Wpust  deszczowy -  urządzenie  do  odbioru  ścieków  opadowych,  spływających  do  kanału  z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komór

1.4.4.1. Komora  robocza -  zasadnicza  część  studzienki  lub  komory  przeznaczona  do  czynności
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.
1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia
obsługi do komory roboczej.

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.
1.4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.

1.4.4.6.  Spocznik -  element  dna  studzienki  lub  komory  kanalizacyjnej  pomiędzy  kinetą  a  ścianą  komory
roboczej.

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.       MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  D.00.00.00
„Wymagania ogólne”.

2.2. Rury kanałowe

2.2.1. Rury kamionkowe
Rury kamionkowe średnicy 0,20 m, zgodne z PN-EN 295-1:1999, PN-EN 295-2:1999, PN-EN 295-3:1999 , są
stosowane głównie do budowy przykanalików.
Rury betonowe Rury betonowe ze stopką i bez stopki o średnicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-83/8971-06.02
.
Rury żelbetowe kielichowe „Wipro” Rury o średnicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z PN-EN 1919:2005/AC:2007
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Rury żeliwne kielichowe ciśnieniowe Rury żeliwne kielichowe ciśnieniowe o średnicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne
z PN-H-74101/84

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora  robocza
Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z:
- kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08,
- muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037/98.
Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być  wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego
klasy  B  25;  W-4,  M-100  odpowiadającego  wymaganiom  PN-EN  2006-1:2003,  lub  alternatywnie  z  cegły
kanalizacyjnej.

2.3.2. Komin włazowy
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m  
dpowiadających wymaganiom PN-EN 1916:2005/AC:2007

2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych w pkt 2.3.1.

2.3.4. Włazy  kanałowe
Włazy kanałowe należy wykonywać jako:
włazy   żeliwne   typu   ciężkiego   odpowiadające   wymaganiom   PN-EN   124:2000   umieszczane w korpusie
drogi,
włazy żeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-EN 124:2000 umieszczane poza korpusem drogi.

2.3.5. Stopnie  złazowe
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-EN 13101:2005.

2.4. Materiały dla komór przelotowych połączeniowych i kaskadowych

2.4.1. Komora robocza
Komora  robocza  z  płytą  stropową  i  dnem  może  być  wykonana  jako  żelbetowa  wraz  z  domieszkami
uszczelniającymi lub z cegły kanalizacyjnej wg indywidualnej dokumentacji projektowej.

2.4.2. Komin włazowy
Komin  włazowy wykonuje  się  z  kręgów  betonowych  lub  żelbetowych  o  średnicy  0,8  m odpowiadających
wymaganiom PE-EN 1916:2005/AC:2007

2.4.3. Właz  kanałowy
Według pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki bezwłazowe – ślepe

2.5.1. Komora połączeniowa
Komorę   połączeniową   (ściany) wykonuje   się z betonu hydrotechnicznego   odpowiadającego wymaganiom
PN-EN   206-1:2003z domieszkami uszczelniającymi lub z cegły   kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom
PN-B-12037/98

2.5.2. Płyta pokrywowa
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to płytę pokrywową stanowi prefabrykat wg Katalogu
powtarzalnych elementów drogowych [23].

2.5.3. Płyta  denna
Płytę denną wykonuje się z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych w pkt 2.3.1.

2.6. Studzienki ściekowe

2.6.1. Wpusty uliczne żeliwne 
Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 124:2000 .
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2.6.2. Kręgi betonowe prefabrykowane
Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm, wysokości 30 cm lub
60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.6.3. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane
Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu wibrowanego klasy B
25 zbrojonego stalą StOS.

2.6.4. Płyty żelbetowe prefabrykowane
Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu wibrowanego klasy B
25 zbrojonego stalą StOS.

2.6.5. Płyty fundamentowe zbrojone 
Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z betonu klasy B 25.

2.6.6. Kruszywo na podsypkę
Podsypka  może  być  wykonana  z  tłucznia  lub  żwiru.  Użyty  materiał  na  podsypkę  powinien  odpowiadać
wymaganiom stosownych norm, PN-EN 13043:2004, PN-EN 12620:2004.

2.7. Beton
Beton hydrotechniczny B-25 powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1:2003.
.
2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN14501:1990.

2.9. Składowanie materiałów

2.9.1. Rury kanałowe
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, albo
w pozycji stojącej.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.
W  przypadku  składowania  poziomego  pierwszą  warstwę  rur  należy  ułożyć  na  podkładach  drewnianych.
Podobnie  na  podkładach  drewnianych  należy  układać  wyroby  w  pozycji  stojącej  i  jeżeli  powierzchnia
składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca  jest  zobowiązany  układać  rury  według  poszczególnych  grup,  wielkości  i  gatunków  w sposób
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

2.9.2. Kręgi
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy składowaniu wyrobów w pozycji  wbudowania wysokość składowania  nie powinna przekraczać 1,8 m.
Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.

2.9.3. Cegła kanalizacyjna
Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi
spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych.
Cegły  w  miejscu  składowania  powinny  być  ułożone  w  sposób  uporządkowany,  zapewniający  łatwość
przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej wysokości nie
przekraczającej  3,0 m.  Przy składowaniu  cegieł  luzem maksymalna  wysokość  stosów i  pryzm nie powinna
przekraczać 2,2 m.

2.9.4. Włazy kanałowe i stopnie
Włazy  kanałowe  i  stopnie  powinny  być  składowane  z  dala  od  substancji  działających  korodująco.  Włazy
powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

2.9.5. Wpusty żeliwne
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości
maksimum 1,5 m.
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2.9.6. Kruszywo
Kruszywo należy  składować  na  utwardzonym  i  odwodnionym podłożu  w sposób zabezpieczający  je  przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.   SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  kanalizacji  deszczowej  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
- żurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsiębiernych,
- spycharek kołowych lub gąsienicowych,
- sprzętu do zagęszczania gruntu,
- wciągarek mechanicznych,
- beczkowozów.

4.   TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport rur kanałowych
Rury, zarówno kamionkowe jak i betonowe, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem rur betonowych o
stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy przewozić w pozycji pionowej i
tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji  poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż
1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej niż 2 m). Pierwszą warstwę rur kielichowych
należy układać  na  podkładach  drewnianych,  zaś  poszczególne  warstwy w miejscach  stykania  się  wyrobów
należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kręgów
Transport  kręgów  powinien  odbywać  się  samochodami  w pozycji  wbudowania  lub  prostopadle  do  pozycji
wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegły kanalizacyjnej
Cegła  kanalizacyjna  może być  przewożona dowolnymi  środkami transportu  w jednostkach  ładunkowych  lub
luzem.
Jednostki  ładunkowe  należy  układać  na  środkach  transportu  samochodowego  w  jednej  warstwie.  Cegły
transportowane luzem należy układać  na środkach  przewozowych  ściśle  jedne obok drugich,  w jednakowej
liczbie warstw na powierzchni środka transportu. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt.
Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.
Załadunek i  wyładunek  cegły  w jednostkach ładunkowych  powinien się  odbywać  mechanicznie za pomocą
urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy,  widłowy lub chwytakowy.  Załadunek i wyładunek wyrobów
przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych.

4.5. Transport włazów kanałowych
Włazy kanałowe  mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami  transportu  w sposób zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
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Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach  po 10
szt. i łączyć taśmą stalową.

4.6. Transport wpustów żeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony
przed przesuwaniem się podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej
Do  przewozu  mieszanki  betonowej  Wykonawca  zapewni  takie  środki  transportowe,  które  nie  spowodują
segregacji  składników,  zmiany  składu  mieszanki,  zanieczyszczenia  mieszanki  i  obniżenia  temperatury
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw
Kruszywa  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport  cementu  i  jego  przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.
5.   WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
W przypadku niedostatecznej  ilości  reperów stałych,  Wykonawca  wbuduje  repery  tymczasowe  (z  rzędnymi
sprawdzonymi  przez  służby  geodezyjne),  a  szkice  sytuacyjne  reperów  i  ich  rzędne  przekaże  Inspektorowi
Nadzoru.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub
mechanicznie)  powinny być  dostosowane do głębokości  wykopu,  danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzętu mechanicznego.
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4
m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w
miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno  wykopu  Wykonawca  wykona  na  poziomie  wyższym  od  rzędnej  projektowanej  o  0,20  m.  Zdjęcie
pozostawionej  warstwy  0,20  m  gruntu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  ułożeniem  przewodów
rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
W gruntach skalistych dno wykopu należy wykonać od 0,10 m do 0,15 m głębiej od projektowanego poziomu
dna.

5.4. Przygotowanie podłoża
W  gruntach  suchych  piaszczystych,  żwirowo-piaszczystych  i  piaszczysto-gliniastych  podłożem  jest  grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub
żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi.
Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m, na warstwie odwadniającej należy wykonać fundament betonowy,
zgodnie z dokumentacją projektową lub ST.
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub
tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m należy wykonać fundament
betonowy zgodnie z dokumentacją projektową lub ST.
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w ST.

5.5. Roboty montażowe
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,  to spadki i  głębokość posadowienia rurociągu powinny
spełniać poniższe warunki:
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-  najmniejsze  spadki  kanałów  powinny  zapewnić  dopuszczalne  minimalne  prędkości  przepływu,  tj.  od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:

- dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰,
- dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰
(wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰).

-  największe  dopuszczalne  spadki  wynikają  z  ograniczenia  maksymalnych  prędkości  przepływu  (dla  rur
betonowych i ceramicznych 3 m/s, zaś dla rur żelbetowych 5 m/s).

-  głębokość  posadowienia  powinna wynosić  w zależności  od stref  przemarzania  gruntów,  od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.
Ponadto należy dążyć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci  wynosiło minimum 2,5 m w celu
zapewnienia możliwości ewentualnego skanalizowania obiektów położonych przy tym kanale.

5.5.1. Rury kanałowe
Rury kanałowe typu „Wipro” układa się zgodnie z „Tymczasową instrukcją projektowania i budowy przewodów
kanalizacyjnych z rur „Wipro”.
Rury ułożone w wykopie na znacznych głębokościach (ponad 6 m) oraz znacznie obciążone, w celu zwiększenia
wytrzymałości  powinny  być  wzmocnione  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  Poszczególne  ułożone  rury
powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie
zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy
Uszczelnienia złączy rur kanałowych można wykonać:
- sznurem konopnym smołowanym i kitem bitumicznym w przypadku stosowania rur kamionkowych średnicy

0,20 m,
-  zaprawą  cementową  1:  2  lub  1:  3  i  dodatkowo  opaskami  betonowymi  lub  żelbetowymi  w  przypadku

uszczelniania rur betonowych o średnicy od 0,20 do 1,0 m,
- specjalnymi fabrycznymi pierścieniami gumowymi lub według rozwiązań indywidualnych zaakceptowanych

przez Inżyniera w przypadku stosowania rur „Wipro”,
- sznurem konopnym i folią aluminiową przy stosowaniu rur żeliwnych kielichowych ciśnieniowych średnicy od

0,2 do 1,0 m.
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience lub w komorze (kanały o średnicy do 0,3 m można
łączyć na wpust lub poprzez studzienkę krytą - ślepą).
Kąt  zawarty  między osiami  kanałów  dopływowego  i  odpływowego  -  zbiorczego  powinien  zawierać  się  w
granicach   od 45 do 90o. Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o C.
Przed  zakończeniem dnia  roboczego  bądź  przed  zejściem z  budowy należy  zabezpieczyć  końce  ułożonego
kanału przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać
następujących zasad:
- trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla podłączenia do

wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału ogólnospławnego),
-  minimalny  przekrój  przewodu  przykanalika  powinien  wynosić  0,20  m  (dla  pojedynczych  wpustów  i

przykanalików nie dłuższych niż 12 m można stosować średnicę 0,15 m),
-  długość  przykanalika  od  studzienki  ściekowej  (wpustu  ulicznego)  do  kanału  lub  studzienki  rewizyjnej

połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m,
- włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki

krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego,
- spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰ z tym, że przy spadkach większych od

250 ‰ należy stosować rury żeliwne,
- kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego,
- włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o (optymalnym 60o),
-  włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, aby wysokość

spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku konieczności włączenia
przykanalika  na  wysokości  większej  należy stosować  przepady (kaskady)  umieszczone na  zewnątrz  poza
ścianką studzienki,

-  włączenia  przykanalików  z  dwóch  stron  do  kanału  zbiorczego  poprzez  wpusty  boczne  powinny  być
usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie.
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5.5.3. Studzienki kanalizacyjne
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to należy przestrzegać następujących zasad: Najmniejsze
wymiary studzienek rewizyjnych kołowych powinny być zgodne ze średnicami określonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
należy przestrzegać następujących zasad:
-    studzienki  przelotowe  powinny  być  lokalizowane  na  odcinkach  prostych  kanałów  w

odpowiednichodległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyżej 0,50
m)lub na zmianie kierunku kanału,

- studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych,
- wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych),
-  studzienki  należy  wykonywać  na  uprzednio  wzmocnionym  (warstwą  tłucznia  lub  żwiru)  dnie  wykopu  i

przygotowanym fundamencie betonowym,
- studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach

gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,
- w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować studzienki

spadowe-kaskadowe,
- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy powyżej 0,40 m powinny mieć przelew o kształcie

i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kanałach o
średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki.
Różnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m.

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych 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 składają się z
następujących części:
- komory roboczej,
- komina włazowego,
- dna studzienki,
- włazu kanałowego,
- stopni złazowych.

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy
głębokość  ułożenia  kanału  oraz  warunki  ukształtowania  terenu  nie  pozwalają  zapewnić  ww.  wysokości)
dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m.
Przejścia   rur   kanalizacyjnych   przez   ściany   komory   należy   obudować    i    uszczelnić   materiałem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m wg BN-
86/8971-08 . Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej (lub rzadziej na  kręgu
stożkowym)  w  takim  miejscu,  aby  pokrywa  włazu  znajdowała  się  nad  spocznikiem  o największej
powierzchni.
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej
należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051.
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą.
Kineta  w  dolnej  części  (do  wysokości  równej  połowie  średnicy  kanału)  powinna  mieć  przekrój  zgodny z
przekrojem  kanału,  a  powyżej  przedłużony  pionowymi  ściankami  do  poziomu  maksymalnego napełnienia
kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału,
natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety.
Studzienki   usytuowane   w   korpusach   drogi   (lub   innych   miejscach   narażonych   na   obciążenia
dynamiczne)powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-EN 124:2000. W innych przypadkach można stosować
włazy typu lekkiego wg PN-EN 124:2000
Poziom  włazu  w  powierzchni utwardzonej  powinien  być  z nią  równy,  natomiast  w  trawnikach  i zieleńcach
górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min 8 cm ponad poziomem terenu.
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch
rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.
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5.5.4. Komory przelotowe i połączeniowe
Dla kanałów o średnicy 0,8 m i większych należy stosować komory przelotowe i połączeniowe projektowane
indywidualnie, złożone z następujących części:
- komory roboczej,
- płyty stropowej nad komorą,
- komina włazowego średnicy 0,8 m,
- płyty pod właz,
- włazu typu ciężkiego średnicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komór roboczych:
- wysokość mierzona od półki-spocznika do płyty stropowej powinna wynosić od 1,80 do 2,0 m, 
- długość mierzona wzdłuż przepływu min. 1,20 m,
- szerokość należy przyjmować jako równą: szerokość kanału zbiorczego plus szerokość półek po obu stronach

kanału; minimalny wymiar półki po stronie włazu powinien wynosić 0,50 m, zaś po stronie przeciwnej 0,30
m,

- wymiary w planie dla komór połączeniowych uzależnione są ponadto od wielkości kanałów i od promieni
kinet, które należy przyjmować dla kanałów bocznych o przekroju do 0,40 m równe 0,75 m, a ponad 0,40 m -
równe 1,50 m.

Komory przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odległościach do 100 m oraz
przy zmianie kierunku kanału.
Komory  połączeniowe  powinny  być  zlokalizowane  na  połączeniu  jednego  lub  dwóch  kanałów  bocznych.
Wykonanie połączenia kanałów, komina włazowego i kinet podano w pkt 5.5.3.

5.5.5. Komory kaskadowe
Komory  kaskadowe  stosuje  się  na  połączeniach  kanałów  o  średnicy  od  0,60  m,  przy  dużych  różnicach
poziomów  w  celu   uniknięcia   przekroczenia   dopuszczalnych   spadków   (i   prędkości   wody)    oraz
nieekonomicznego  zagłębienia  kanałów.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  nie  stanowi  inaczej,  to  należy
przestrzegać następujących zasad:
- długość komory przepadowej zależy od przepływu oraz od różnicy poziomów kanału dolnego i górnego,
- szerokość komory zależy od szerokości kanałów dopływowego i odpływowego oraz przejścia kontrolnego z

pomostu górnego do pomostu dolnego (0,80 m); wymiary pomostów powinny wynosić 0,80 x 0,70 m,
- pomost górny należy wykonać w odległości min. 1,80 m od płyty stropowej do osi kanału dopływowego,
- nad pomostem górnym i dolnym należy przewidzieć oddzielny komin włazowy,
- pomost  górny  i  schody  należy  od  strony  kaskady  zabezpieczyć  barierą  wysokości  min.  1,10  m.

Kominy włazowe należy wykonać tak jak podano w pkt 5.5.3.
Zasady łączenia kanałów w dnie komory i wykonania kinet podano w pkt 5.5.3.
Komory kaskadowe należy wykonywać jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach szerokoprzestrzennych i, w
zależności od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.

5.5.6. Studzienki bezwłazowe - ślepe
Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 m. Wszystkie kanały w tych studzienkach należy łączyć
sklepieniami.
Studzienki posadawia się na podsypce z piasku grubości 7 cm, po ułożeniu kanału.
W płycie dennej należy wyprofilować kinetę zgodnie z przekrojem kanału.
Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału,mnatomiast
w przypadku zmiany średnicy kanału powinna stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.

5.5.7. Studzienki ściekowe
Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, powinny być z
wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić:
- głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjątkowo -min. 1,50

m i max. 2,05 m),
- głębokość osadnika 0,95 m,
- średnica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Krata  ściekowa  wpustu  powinna  być  usytuowana  w ścieku  jezdni,  przy  czym  wierzch  kraty  powinien  być
usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego.
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Liczba  studzienek  ściekowych  i  ich  rozmieszczenie  uzależnione  jest  przede  wszystkim  od  wielkości
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podłużnego. Należy przyjmować, że na jedną studzienkę powinno
przypadać od 800 do 1 000 m2 nawierzchni szczelnej.
Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłużnym ścieku do 3 ‰ powinien wynosić od 40 do 50 m; od 3 ‰ do 5 ‰
powinien wynosić od 50 do 70 m; od 5 do 10 ‰ - od 70 do 100 m.
Wpusty  uliczne  na  skrzyżowaniach  ulic  należy  rozmieszczać  przy  krawężnikach  prostych  w  odległości
minimum 2,0 m od zakończenia łuku krawężnika.
Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdować się 0,5
cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej.
Każdy   wpust   powinien   być   podłączony   do   kanału   za   pośrednictwem   studzienki   rewizyjnej
połączeniowej,  studzienki  krytej  (tzw.  ślepej)  lub  wyjątkowo  za  pomocą  wpustu  bocznego. Wpustów
deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia powierzchni spływu, dopuszcza się w
wyjątkowych  przypadkach  stosowanie  wpustów  podwójnych. W  przypadkach  kolizyjnych,  gdy  zachodzi
konieczność  usytuowania  wpustu  nad  istniejącymi  urządzeniami  podziemnymi,  można  studzienkę  ściekową
wypłycić do min. 0,60 m nie stosując osadnika. Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza kolizyjnym
urządzeniem i połączony przykanalikiem ze studzienką, jak również z kanałem zbiorczym. Odległość osadnika
od krawężnika jezdni nie powinna przekraczać 3,0 m.

5.5.8. Izolacje
Rury betonowe i żelbetowe użyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed korozją, zgodnie z
zasadami zawartymi w „Instrukcji  zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych” opracowanej przez
Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r.
Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich zewnętrznej  i  wewnętrznej  powierzchni  warstwą
izolacyjną  asfaltową,  posiadającą  aprobatę  techniczną,  wydaną  przez  upoważnioną  jednostkę.  Studzienki
zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza się stosowanie innego środka
izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. W środowisku słabo agresywnym,  niezależnie od czynnika agresji,
studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-B24625:1998 W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą
różnorodność  i  bardzo  duży przedział  natężenia  czynnika  agresji)  sposób zabezpieczenia  rur  przed  korozją
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

5.5.9. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być
równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny
z określonym w ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić
receptę.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w  zakresie  i  z
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności kontrola powinna
obejmować:
-  sprawdzenie  rzędnych  założonych  ław  celowniczych  w  nawiązaniu  do  podanych  stałych  punktów

wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego

lub betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
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- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej

niż ± 5 cm,
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
-  odchylenie  kolektora  rurowego w planie,  odchylenie  odległości  osi  ułożonego kolektora  od osi  przewodu

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm
odchylenie  spadku  ułożonego  kolektora  od  przewidzianego  w  projekcie  nie  powinno  przekraczać  -5%
projektowanego  spadku  (przy  zmniejszonym  spadku)  i  +10%  projektowanego  spadku  (przy  zwiększonym
spadku),
wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny
z pkt 5.5.9,
rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika,
- wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
- zasypany zagęszczony wykop.
Odbiór  robót  zanikających  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  korekt
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robót,
- dostawę materiałów,
- wykonanie robót przygotowawczych,
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- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podłoża i fundamentu,
- wykonanie sączków,
- wykonanie wylotu kolektora,
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,
 -zasypanie i zagęszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-EN 1260;2004 Kruszywa mineralne do betonu
PN-EN 295-1:1999 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. 
PN-EN 295-2:1999 Wymagania i badania
PN-EN 13043;2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych żwir i mieszanka
PN-EN 13043;2004  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych
PN-B-12037/98 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna
PN-EN 295-3:1999  Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-B 24625:1998 Lepik asfaltowy z wypełniaczem stosowany na gorąco
PN-EN 124;2000 Włazy kanałowe. Klasy A B, C, D (włazy typu ciężkiego i 

lekkiego)
PN-EN 124;2000 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania
PN-EN 124;2000 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C
PN-EN 13101;2005 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
PN-H-74101/84 Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych
PN-EN 206-1;2003 Beton właściwości, produkcja, wymagania, zgodność PN-

EN206-1A1;2005, PN-EN 206-1Ap1/2004
PN-EN 1916:2005/ Rury  i  kształtki  z  betonu  niezbrojonego  i  zbrojonego  włóknem AC:2007

szklanym i żelbetowe
PN-B 10735:2002 Przewody kanalizacyjne
PN-B10729:1999 Studnie kanalizacyjne
PN-EN 1917:2004/ Studnie włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego i AC:2007 

zbrojonego włóknem szklanym i żelbetowe

10.2. Inne dokumenty
konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Instrukcja zabezpieczania przed korozją Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki ślepe (lipiec 1980)
 KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm
 „Katalog powtarzalnych  elementów drogowych”.  „Transprojekt”  -  Warszawa,  1979 -  1982 r.  Tymczasowa
instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej,
1978 r.
Wytyczne  eksploatacyjne  do projektowania  sieci  i  urządzeń sieciowych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych,
BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół
Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984 r.
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D.03.02.01a  REGULACJA PIONOWA USZKODZONEJ STUDZIENKI  KANALIZACYJNEJ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  ST są wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru robót związanych  z wykonaniem
regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót, które zostaną wykonane w zakresie wymienionym w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

38



1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  i
odbiorem przypowierzchniowej regulacji  pionowej uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych (np. studzienek
rewizyjnych, wpustów ulicznych).

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Studzienka  kanalizacyjna -  urządzenie  połączone  z  kanałem,  przeznaczone  do  kontroli  lub
prawidłowej eksploatacji kanału.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urządzenie do kontroli kanałów nieprzełazowych, ich konserwacji
i przewietrzania.

1.4.3. Wpust uliczny (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) - urządzenie do przejęcia wód opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.

1.4.4. Właz studzienki - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratka  ściekowa -  urządzenie,  przez  które  wody  opadowe  przedostają  się  od  góry  do  wpustu
ulicznego.

1.4.6. Nasada (żeliwna)  z  wlewem bocznym (w krawężniku)  -  urządzenie,  przez  które  wody opadowe
przedostają się w płaszczyźnie krawężnika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  ST  D.00.00.00
„Wymagania ogólne”.

2.2. Materiały  do  wykonania  regulacji  pionowej  uszkodzonej  studzienki  kanalizacyjnej
Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej należy użyć:

a) materiały otrzymane z rozbiórki studzienki oraz z rozbiórki otaczającej nawierzchni, nadające się do
ponownego wbudowania,

b) materiały  nowe,  będące  materiałem  uzupełniającym,  tego  samego  typu,  gatunku  i  wymiarów,  jak
materiał rozbiórkowy, odpowiadające wymaganiom:

- ST D.03.02.01 w przypadku materiałów do naprawy studzienki,
-  ST,  wymienionych  w  punkcie  5.6  niniejszej  specyfikacji,  w  przypadku  materiałów  potrzebnych  do
ułożenia nowej nawierzchni.

3. SPRZĘT

3.1.    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2.     Sprzęt  stosowany  do  wykonania  regulacji  pionowej  uszkodzonej  studzienki  kanalizacyjnej
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  naprawy,  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z
następującego sprzętu:
- piły tarczowej,
- młota pneumatycznego,
- sprężarki powietrza,
- dźwigu samochodowego,
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- zagęszczarki wibracyjnej,
- sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w ST
D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 4.

4.2. Transport materiałów
Transport nowych materiałów do wykonania naprawy, powinien odpowiadać wymaganiom określonym w:

a) ST D.03.02.01 [2], w przypadku materiałów do naprawy studzienki,
b) ST, wymienionych w punkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiałów wykorzystywanych

do wykonania nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Uszkodzenia  zapadniętych  studzienek,  podlegające  naprawie
Uszkodzenie studzienek urządzeń podziemnych występuje, gdy różnica poziomów pomiędzy:
kratką wpustu ulicznego a górną powierzchnią warstwy ścieralnej nawierzchni wynosi powyżej 1,5 cm, włazem
studzienki a górną powierzchnią nawierzchni wynosi powyżej 1 cm.

5.3. Zasady  wykonania  naprawy
Wykonanie naprawy polegającej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
1. Roboty przygotowawcze
- rozpoznanie uszkodzenia,
- wyznaczenie powierzchni podlegającej naprawie,
2. Wykonanie naprawy
- naprawę uszkodzonej studzienki,
- ułożenie nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze
Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
- ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
- określeniu stanu nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu studzienki,
- wstępnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
- rozeznaniu możliwości wykorzystania dotychczasowych elementów urządzenia. 
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmować cały obszar uszkodzonej nawierzchni
wokół  zapadniętej  studzienki.  Powierzchni  tej  należy  nadać  kształt  prostokątnej  figury  geometrycznej.
Powierzchnię przeznaczoną do wykonania naprawy akceptuje Inspektor Nadzoru.

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki
Jeżeli  dokumentacja projektowa lub ST nie przewiduje inaczej,  to  wykonanie  przypowierzchniowej  naprawy
uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera, obejmuje:

1. Zdjęcie  przykrycia  (pokrywy,  włazu,  kratki  ściekowej,  nasady  z  wlewem  bocznym)  urządzenia
podziemnego,

2. Rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół studzienki:
- ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp. – w przypadku

nawierzchni typu kostkowego),
- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej)

- z pionowym wycięciem krawędzi uszkodzenia piłą tarczową i rozebraniem konstrukcji jezdni przy
pomocy młotów pneumatycznych, drągów stalowych itp.,

3. Rozebranie  uszkodzonej  górnej  części  studzienki  (np.  części  żeliwnych,  płyt  żelbetowych  pod
studzienką, kręgów podporowych itp.),

4. Zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót,
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5. Szczegółowe  rozpoznanie  przyczyn  uszkodzenia  i  podjęcie  końcowej  decyzji  o  sposobie  naprawy i
wykorzystaniu istniejących materiałów,

6. Sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki (np. nasady  wpustu,
komina włazowego) z ew. uzupełnieniem ubytków,

7. W  przypadku  niewielkiego  zapadnięcia  -  poziomowanie  górnej  części  komina  włazowego,  nasady
wpustu  itp.  przy  użyciu  zaprawy  cementowo-piaskowej,  a  w  przypadku  uszkodzeń  większych
-wykonanie  deskowania  oraz  ułożenie i  zagęszczenie  mieszanki  betonowej  klasy co najmniej  B20,
według wymiarów dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika,
pasa dzielącego itp.), a także rozebranie deskowania,

8. Osadzenie  przykrycia  studzienki  lub  kratki  ściekowej  z  wykorzystaniem  istniejących  lub  nowych
materiałów oraz ew. wyrównaniem zaprawą cementową.

W  przypadku  znacznych  zapadnięć  studzienki,  wynikających  z  uszkodzeń  (zniszczeń)  korpusu  studzienki,
kanałów,  przykanalików,  elementów  dennych,  wymycia  gruntu  itp.  -  sposób  naprawy  należy  określić
indywidualnie i wykonać ją według osobno opracowanej specyfikacji technicznej.

5.6. Ułożenie nowej nawierzchni,
Nową nawierzchnię,  wokół  naprawionej  studzienki,  należy wykonać  w sposób identyczny ze  stanem przed
przebudową.
Do  nawierzchni  należy  użyć,  w  największym  zakresie,  materiał  otrzymany  z  rozbiórki,  nadający  się  do
ponownego wbudowania. Nowy uzupełniany materiał powinien być jak najbardziej zbliżony do materiału starego.
Zmiany konstrukcji jezdni mogą być dokonane pod warunkiem akceptacji Inżyniera.
Przy wykonywaniu podbudowy należy zwracać szczególną uwagę na poprawne jej zagęszczenie wokół komina i
kołnierza  studzienki.  Przy  nawierzchni  asfaltowej,  powierzchnie  styku  części  żeliwnych  lub metalowych
powinny być pokryte asfaltem.
W zależności od rodzaju nawierzchni istniejącej, poszczególne wykonywane podbudowy i warstwy ścieralne
mogą odpowiadać wymaganiom określonym w:
ST D.04.01.01÷04.03.01 [3], dla warstw dolnych podbudów,
ST D.04.04.00÷04.04.03 [4], dla podbudów z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
ST D.04.05.00÷04.05.04 [5], dla podbudów z gruntów stabilizowanych spoiwami 

hydraulicznymi,
ST D.04.06.01 [6], dla podbudów z chudego betonu,
ST D.05.03.01a [7], dla nawierzchni z kostki kamiennej,
ST D.05.03.02a [8], dla nawierzchni klinkierowej,
ST D.05.03.03a [9], dla nawierzchni z płyt betonowych, h) ST D.05.03.07 [10], dla 

nawierzchni z asfaltu lanego,
i)   ST D.05.03.17 [11], dla nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych,  j)    ST D.05.03.23b [12],  dla
nawierzchni z betonowej kostki brukowej, k) innych ST, przy       stosowaniu innych
rodzajów nawierzchni.
W przypadku konieczności wymiany krawężnika, naprawiony krawężnik powinien odpowiadać wymaganiom ST
D.08.01.01÷02 [13].

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Badania  przed  przystąpieniem  do  robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
- uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  i  powszechnego
stosowania  (certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa,  aprobaty  techniczne,  certyfikaty  zgodności,
deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
- sprawdzić  cechy  zewnętrzne  gotowych  materiałów  z  tworzyw  i  prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3.   Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
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6.4. Badania wykonanych robót

Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie:
- wygląd zewnętrzny wykonanej naprawy w zakresie wyglądu, kształtu, wymiarów, desenia  nawierzchni typu

kostkowego,
- poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni i umożliwiającego

spływ powierzchniowy wód.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają:
− roboty rozbiórkowe,
− naprawa studzienki.
Odbiór  tych  robót powinien byc  zgodny z wymaganiami  punktu 8.2 D.00.00.00 „Wymagania  ogólne”  oraz
niniejszej ST.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− roboty rozbiórkowe,
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− wykonanie naprawy studzienki,
− ułożenie nawierzchni,
− odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko,
− przeprowadzenie pomiarów i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
− odwiezienie sprzętu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Specyfikacje techniczne (ST)

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

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
6. D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
7. D.05.03.01a Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej
8. D.05.03.02a Remont cząstkowy nawierzchni klinkierowej
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9. D.05.03.03a Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych
10. D.05.03.07 Nawierzchni z asfaltu lanego
11. D.05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
12. D.05.03.23b Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej
13. D.08.01.01÷02 Krawężniki
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D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót, które zostaną wykonane w zakresie wymienionym w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY 
Nie występują.

3. SPRZĘT

a.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania  koryta  i  profilowania podłoża powinien wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu:

-  równiarek  lub  spycharek  uniwersalnych  z  ukośnie  ustawianym  lemieszem;  Inspektor  Nadzoru  może
dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

4. TRANSPORT

4.1.    Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio
przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  warstw  nawierzchni.  Wcześniejsze  przystąpienie  do
wykonania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczania  podłoża,  jest  możliwe  wyłącznie  za  zgodą  Inspektora
Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W  wykonanym  korycie  oraz  po  wyprofilowanym  i  zagęszczonym  podłożu  nie  może  odbywać  się  ruch
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3. Wykonanie koryta
Paliki  lub  szpilki  do  prawidłowego  ukształtowania  koryta  w  planie  i  profilu  powinny  być  wcześniej
przygotowane.
Paliki  lub  szpilki  należy  ustawiać  w osi  drogi  i  w rzędach  równoległych  do  osi  drogi  lub  w inny sposób
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone  są
roboty i do trudności jego odspojenia.
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie.  Sposób wykonania musi być  zaakceptowany  przez
Inspektora Nadzoru.
Grunt  odspojony w  czasie  wykonywania  koryta  powinien  być   wykorzystany zgodnie  z  ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.

5.4.    Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem
były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli  powyższy  warunek  nie  jest  spełniony i  występują  zaniżenia  poziomu w podłożu  przewidzianym  do
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć
dodatkowy  grunt  spełniający  wymagania  obowiązujące  dla  górnej  strefy  korpusu,  w  ilości  koniecznej  do
uzyskania  wymaganych  rzędnych  wysokościowych  i  zagęścić  warstwę  do  uzyskania  wartości wskaźnika
zagęszczenia, określonych w tablicy 1.
Do  profilowania  podłoża  należy  stosować  spycharki.  Ścięty  grunt  powinien  być  wykorzystany  w robotach
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania.  Zagęszczanie podłoża należy
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. 
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)

Strefa korpusu

Minimalna wartość Is dla:

Autostrad  i  dróg
ekspresowych

Innych dróg

Ruch  ciężki  i  bardzo
ciężki

Ruch  mniejszy  od
ciężkiego

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na  głębokości  od  20  do  50  cm  od
powierzchni podłoża

1,00 1,00 0,97

W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  tworzący  podłoże  uniemożliwia  przeprowadzenie  badania
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i
wtórny moduł odkształcenia podłoża według PN-S-02215-1998 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od
-20% do +10%.

5.5.    Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli  po  wykonaniu robót  związanych  z profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłoża  nastąpi  przerwa w
robotach  i  Wykonawca  nie  przystąpi  natychmiast  do  układania  warstw  nawierzchni,  to  powinien  on
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Jeżeli  wyprofilowane  i  zagęszczone  podłoże  uległo  nadmiernemu  zawilgoceniu,  to  do  układania  kolejnej
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw.
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.    Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2.    Badania w czasie robót

6.2.1.    Zakres badań i pomiarów
Zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża
podaje tablica 2.

Tablica 2. Zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów
1 Szerokość koryta

2 Równość podłużna

3 Równość poprzeczna

4 Spadki poprzeczne

5 Rzędne wysokościowe

6 Ukształtowanie w planie

7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i
-5 cm.

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4 - metrową łatą zgodnie z normą BN-
68/8931-04.
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4 - metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją
± 0,5%.

6.2.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi
nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Ukształtowanie w planie 
Punkty główne w planie nie mogą być przesunięte w stosunku do projektu o więcej ± 5 cm.

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Wskaźnik  zagęszczenia  koryta  i  wyprofilowanego  podłoża  określony wg BN-77/8931-12 nie  powinien  być
mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998 nie
powinna być większa od 2,2.
Wilgotność  w  czasie  zagęszczania  należy  badać  według  PN-EN  1097-5/2001.  Wilgotność  gruntu  podłoża
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od - 20% do + 10%.

6.3.       Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)
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 Wszystkie  powierzchnie,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  geometrycznych  od  określonych w
punkcie  6.2  powinny być  naprawione  przez  spulchnienie  do  głębokości  co  najmniej  10  cm,  wyrównanie  i
powtórne   zagęszczenie.   Dodanie   nowego   materiału   bez   spulchnienia   wykonanej   warstwy   jest
niedopuszczalne.

7.       OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka  obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8.       ODBIÓR ROBÓT

8.1.    Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podłoża,
- zagęszczenie,
- utrzymanie koryta lub podłoża,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-B-04481/88 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-EN-1097-5;2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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D.04.03.01     OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 1.       

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót, które zostaną wykonane w zakresie wymienionym w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   specyfikacji   dotyczą   zasad   prowadzenia robót    związanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy nawierzchni.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami
podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.       MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  ST  D.00.00.00
„Wymagania ogólne”.

2.2. Rodzaje  materiałów  do  wykonania  skropienia
Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są:
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
- kationowe emulsje średniorozpadowe wg WT.EmA-1994 ,
- upłynnione asfalty średnioodparowalne wg PN-C-96173 ;
b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 ,
- upłynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173 ,
- asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-EN 12591:2004], za zgodą Inspektora Nadzoru.

2.3. Wymagania dla materiałów
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 . Wymagania dla asfaltów drogowych podano
w PN-EN 12591:2004 .

2.4. Zużycie  lepiszczy  do  skropienia
Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.5.    Składowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości. Lepiszcze należy
przechowywać  w  zbiornikach  stalowych  wyposażonych  w  urządzenia  grzewcze  i  zabezpieczonych   przed
dostępem  wody  i  zanieczyszczeniem.  Dopuszcza  się  magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych,
betonowych lub żelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych.

48



Emulsję  można   magazynować  w  opakowaniach transportowych lub stacjonarnych   zbiornikach pionowych z
nalewaniem od dna.
Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się na dużej powierzchni  cieczy
„kożucha” asfaltowego zatykającego później przewody.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00
„Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca  przystępujący  do  oczyszczania  warstw  nawierzchni,  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
- szczotek mechanicznych, zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek  powinna być

wykonana  z  twardych  elementów  czyszczących  i  służyć  do  zdrapywania  oraz  usuwania  zanieczyszczeń
przylegających do czyszczonej warstwy.  Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i
służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające,

- sprężarek,
- zbiorników z wodą,
- szczotek ręcznych.

3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być wyposażona w
urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów:
- temperatury rozkładanego lepiszcza,
- ciśnienia lepiszcza w kolektorze,
- obrotów pompy dozującej lepiszcze,
- prędkości poruszania się skrapiarki,
- wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe zachowanie stałej
temperatury lepiszcza.
Wykonawca  powinien  posiadać  aktualne  świadectwo  cechowania  skrapiarki.  Skrapiarka  powinna  zapewnić
rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości założonej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w ST
D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport lepiszczy
Asfalty  mogą  być  transportowane  w  cysternach  kolejowych  lub  samochodowych,  posiadających  izolację
termiczną, zaopatrzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostępem wody.
Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach
pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej  rozpadu. Cysterny
przeznaczone  do  przewozu  emulsji  powinny  być  przedzielone  przegrodami,  dzielącymi  je  na  komory  o
pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje w dnie umożliwiające przepływ
emulsji.  Cysterny,  pojemniki  i  zbiorniki  przeznaczone  do  transportu  lub  składowania  emulsji  powinny być
czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.    Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie  warstw nawierzchni  polega  na  usunięciu  luźnego  materiału,  brudu,  błota i  kurzu przy użyciu
szczotek mechanicznych,  a  w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach  trudno dostępnych  należy
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używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem
warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza.

5.3. Skropienie  warstw  nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona.
Jeżeli  do  czyszczenia  warstwy  była  używana  woda,  to  skropienie  lepiszczem  może  nastąpić  dopiero  po
wyschnięciu  warstwy,  z  wyjątkiem  zastosowania  emulsji,  przy  których  nawierzchnia  może  być  wilgotna.
Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni
powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą
węża z dyszą rozpryskową). Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

*) W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość.
Jeżeli  do skropienia  została  użyta  emulsja asfaltowa,  to  skropiona warstwa powinna być  pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z
emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24
godzin. Przed  ułożeniem  warstwy  z  mieszanki  mineralno-bitumicznej  Wykonawca  powinien  zabezpieczyć
skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.

6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  przeprowadzić  próbne  skropienie  warstwy  w  celu
określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszczy powinna być  oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien
kontrolować dla każdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót

6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza
Należy  przeprowadzić  kontrolę  ilości  rozkładanego  lepiszcza  według  metody  podanej  w  opracowaniu
„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka  obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIÓR ROBÓT
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
- mechaniczne    oczyszczenie    każdej    niżej    położonej    warstwy    konstrukcyjnej   nawierzchni z

ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,
- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń.
- Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
- dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek,
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN-EN 1426:2001      Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów
PN-EN 12591:2004    Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty
„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez  GDDP do
stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.

D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót, które zostaną wykonane w zakresie wymienionym w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych ST
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Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonywaniem  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  określonej  grubości.
Podbudowę  z  kruszyw  stabilizowanych  mechanicznie  wykonuje  się,  zgodnie  z  ustaleniami  podanymi  w
dokumentacji  projektowej,  jako  podbudowę  pomocniczą  i  podbudowę  zasadniczą  wg  Katalogu  typowych
konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i półsztywnych  oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra  Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. Dz.U. nr 43 poz.430.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie -  jedna  lub  więcej  warstw
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej lub stanowi umocnione pobocze na
drodze dojazdowej.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”

1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  ST  D.00.00.00
„Wymagania ogólne”.

2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem  do  wykonania  podbudowy  z  kruszyw  łamanych  stabilizowanych  mechanicznie  powinno  być
kruszywo  łamane,  uzyskane  w  wyniku  przekruszenia  surowca  skalnego  lub  kamieni  narzutowych i
otoczaków  albo  ziarn  żwiru  większych  od  8  mm.  Kruszywo  powinno  być  jednorodne  bez  zanieczyszczeń
obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiałów

2.3.1    Uziarnienie kruszywa
Pole  dobrego  uziarnienia  kruszyw  przeznaczonych  na  podbudowy  wykonywane  metodą  stabilizacji
mechanicznej przedstawiono na rysunku 1.

1 - 2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową
1 - 3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)
Krzywa  uziarnienia  kruszywa,  określona  według  PN-EN 933-1;2000 powinna  leżeć  między krzywymi
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Krzywa  uziarnienia  kruszywa  powinna  być  ciągła  i  nie  może  przebiegać  od  dolnej  krzywej  granicznej
uziarnienia  do  górnej  krzywej  granicznej  uziarnienia  na  sąsiednich  sitach.  Wymiar  największego  ziarna
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

2.3.2     Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tabeli 1.
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Tabela 1. Wymagania kruszyw
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2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą
Na warstwę odsączającą stosuje się:
- żwir i mieszankę wg PN-EN 13043;2004
- piasek wg PN-EN 13043;2004.

2.3.4. Materiał  na  warstwę  odcinającą
Na warstwę odcinającą stosuje się piasek wg PN-EN 13043;2004.
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102.

2.3.5..  Woda
Należy stosować wodę wg PN-EN 1008;2004.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych  mechanicznie  powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
-  mieszarek  do  wytwarzania  mieszanki,  wyposażonych  w  urządzenia  dozujące  wodę.  Mieszarki  powinny

zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
- układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki,
-  walców  ogumionych  i  stalowych  wibracyjnych  lub  statycznych  do  zagęszczania.  W  miejscach  trudno

dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.21. Transport materiałów
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże  pod  podbudowę  powinno  spełniać  wymagania  określone  w  ST  D.04.01.01  „Koryto  wraz  z
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
Podbudowa  powinna  być  ułożona  na  podłożu  zapewniającym  nie  przenikanie  drobnych  cząstek  gruntu  do
podbudowy. Warunek nie przenikania należy sprawdzić wzorem:

w którym:
D15 -      wymiar  boku  oczka  sita,  przez  które  przechodzi  15%  ziarn  warstwy  podbudowy  lub  warstwy
odsączającej, w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub
szpilki  powinny  być  ustawione  w  osi  drogi  i  w  rzędach  równoległych  do  osi  drogi,  lub  w  inny  sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót
w odstępach nie większych niż co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie
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dopuszcza  się  wytwarzania  mieszanki  przez  mieszanie  poszczególnych  frakcji  na  drodze.  Mieszanka  po
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, aby jej ostateczna grubość po
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać
20  cm  po  zagęszczeniu.  Warstwa  podbudowy powinna  być  rozłożona  w  sposób  zapewniający  osiągnięcie
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy
kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i
rzędnych  wysokościowych.  Rozpoczęcie  budowy  każdej  następnej  warstwy  może  nastąpić  po  odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inżyniera.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej
według  próby Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481/88  (metoda  II).  Materiał  nadmiernie  nawilgocony,  powinien
zostać  osuszony  przez  mieszanie  i  napowietrzanie.  Jeżeli  wilgotność  mieszanki  kruszywa  jest  niższa  od
optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody. Wskaźnik zagęszczenia
podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy
wg tablicy 1,  lp.  11.  Nośność podbudowy należy sprawdzić metodą  obciążeń płytą  o średnicy 300 mm. W
badaniach odkształcalności podbudowy końcowy nacisk doprowadza się do 0,45 MPa, a moduł odkształcalności
wyznacza się dla przyrostu nacisku od 0,15 - 0,25 MPa, oblicza się ze wzoru:

Wymagana wartość modułu wtórnego E2 na warstwie podbudowy z kruszywa stabilizowanego  mechanicznie
powinna wynosić nie mniej niż 180 MPa, a wskaźnik odkształcenia ≤ 2,2.
5.5. Odcinek próbny
Wykonawca  ma  obowiązek  wykonania  odcinka  próbnego  i  powiadomienia  co  najmniej  na  3  dni  przed
rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:

- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy,
- określenia grubości  warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości

warstwy po zagęszczeniu,
-  określenia  liczby  przejść  sprzętu  zagęszczającego,  potrzebnej  do  uzyskania  wymaganego  wskaźnika

zagęszczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i
zagęszczania,  jakie będą stosowane do wykonywania  podbudowy.  Powierzchnia odcinka próbnego powinna
wynosić  od  400  do  800  m2.  Odcinek  próbny  powinien  być  zlokalizowany  w  miejscu  wskazanym  przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
próbnego przez Inspektora Nadzoru
.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.
Jeżeli  Wykonawca  będzie  wykorzystywał,  za  zgodą  Inspektora  Nadzoru,  gotową  podbudowę  do  ruchu
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy,  spowodowane przez  ten ruch.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny
obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robót

6.4. Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tabeli 2.
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Tabela   2.   Częstotliwość oraz zakres badań przy wykonywaniu podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

6.5. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być  zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w
sposób  losowy,  z  rozłożonej  warstwy,  przed  jej  zagęszczeniem.  Wyniki  badań  powinny  być  na  bieżąco
przekazywane Inspektorowi Nadzoru

6.6. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-EN 1097-5;2001

6.7. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
Zagęszczenie  podbudowy  należy  sprawdzać  według  BN-77/8931-12.  W  przypadku,  gdy  przeprowadzenie
badania  jest  niemożliwe  ze  względu  na  gruboziarniste  kruszywo,  kontrolę  zagęszczenia  należy  oprzeć  na
metodzie obciążeń płytowych, nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inspektora Nadzoru.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej  mechanicznie należy uznać za prawidłowe,  gdy stosunek wtórnego
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

6.8.       Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności
Inspektora Nadzoru.

6.9.    Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

6.9.1.   Zakres pomiarów
Zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tabeli 3.

Tabela 3. Zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

6.9.2.  Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.

6.9.3. Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4 - metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierówności  poprzeczne  podbudowy  należy  mierzyć  4  -  metrową  łatą.  Nierówności  podbudowy  nie  mogą
przekraczać 10 mm.

6.9.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki  poprzeczne  podbudowy  na  prostych  i  łukach  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  z
tolerancją ± 0,5 %.

6.9.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  podbudowy  i  rzędnymi  projektowanymi  nie  powinny
przekraczać + 1 cm, -2 cm.

6.9.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
Punkty główne w planie nie mogą być przesunięte w stosunku do projektu o więcej ± 5 cm.

6.9.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż ± 10%,

6.9.8. Nośność podbudowy
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- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-04 powinien być zgodny z podanym w tabeli 4,
- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tabeli 4.

Tabela 4. Cechy podbudowy

6.10. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.10.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie  powierzchnie  podbudowy,  które  wykazują  większe  odchylenia  od  określonych  w  punkcie  6.4
powinny być  naprawione  przez  spulchnienie  lub  zerwanie  do  głębokości  co  najmniej  10 cm, wyrównane  i
powtórnie   zagęszczone.   Dodanie   nowego   materiału   bez   spulchnienia   wykonanej   warstwy   jest
niedopuszczalne.
Jeżeli  szerokość  podbudowy jest  mniejsza  od  szerokości  projektowanej  o  więcej  niż  5  cm i  nie  zapewnia
podparcia  warstwom wyżej  leżącym,  to  Wykonawca powinien na własny koszt  poszerzyć  podbudowę przez
spulchnienie  warstwy  na  pełną  grubość  do  połowy szerokości  pasa  ruchu,  dołożenie  materiału  i  powtórne
zagęszczenie.

6.10.2. Niewłaściwa grubość podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy.
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość,
zgodnie  z  decyzją  Inspektora  Nadzoru,  uzupełnione  nowym  materiałem  o  odpowiednich  właściwościach,
wyrównane i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.10.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne
do  zapewnienia  wymaganej  nośności,  zalecone  przez  Inspektora  Nadzoru.  Koszty  tych  dodatkowych  robót
poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy,  gdy zaniżenie nośności  podbudowy wynikło z niewłaściwego
wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy i umocnionego pobocza z
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.    Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inspektora  Nadzoru  jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy i umocnienia poboczy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót,
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
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- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
- zakup i dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozłożenie mieszanki w korycie drogowym,
- rozłożenie mieszanki na poboczu drogi,
- zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,.

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy

PN-B-04481/88 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-EN-933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
PN-EN-933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
PN-EN-1097-5:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
PN-EN-1097-6:2002 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
PN-EN-1367-1:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metoda bezpośrednia
PN-EN-1744-1:2000  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych
PN-EN-1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 

metoda bromowa
PN-B-06714-37/80 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

krzemianowego
PN-EN-1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
PN-EN-1097-2:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w 

bębnie Los Angeles
PN-EN-13043:2004 Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni 

drogowych
PN-EN-13043:2004  żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. 

Badania techniczne
PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. żwir i mieszanka
PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych
PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek
PN-EN197-1:2002/A1 2005  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności
PN-EN 12620;2004 Kruszywa mineralne do betonu
PN-EN 459-1;2003 Wapno
PN-EN 1008;2004 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie
PN-S-96023/83 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego
PN-S-96035/97 Popioły lotne
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łata
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugieciomierzem 

belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
10.2.  Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM Instrukcja badań podłoża gruntowego -
GDDP 1998 r.
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D.05.02.01a      REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej (ST) są wymagania  dotyczące  wykonania i  odbioru
robót związanych z wykonaniem remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót, które zostaną wykonane w zakresie wymienionym w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  i
odbiorem remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej, wykonanej na drogach miejscowego przeznaczenia.
Po uzyskaniu zgody Inspektora  Nadzoru,  ustalenia zawarte w niniejszej  ST można stosować do napraw na
większej powierzchni niż remont cząstkowy, np. przy odnowie nawierzchni.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia tłuczniowa - nawierzchnia twarda nieulepszona, której warstwa ścieralna wykonana jest
z tłucznia bez użycia lepiszcza lub spoiwa.

1.4.2. Remont  cząstkowy -  naprawa pojedynczych  uszkodzeń nawierzchni  tłuczniowej  o powierzchni  do
około 20 m2.

1.4.3. Odnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy uszkodzenia lub zużycie przekraczają 20 - 25% jej
powierzchni, wykonana na całej szerokości i długości odcinka wymagającego naprawy.

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  ST  D.00.00.00
„Wymagania ogólne”.

2.2. Materiały do wykonania robót

2.2.1.    Zgodność materiałów z dokumentacją projektową
Materiały  do wykonania  remontu  cząstkowego  nawierzchni  tłuczniowej  powinny być  zgodne z  ustaleniami
dokumentacji projektowej lub ST.
2.2.2.    Rodzaje materiałów
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Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  nie  ustala  inaczej,  to  do  remontu  cząstkowego  należy  stosować
następujące materiały:

- kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec,
- kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni: miał lub piasek,
- wodę do skropienia podczas zagęszczania i zamulania.

W  przypadku  braku  wystarczających  ustaleń,  rodzaj  materiału  określa  Inspektor  Nadzoru  na  wniosek
Wykonawcy.

3.       SPRZĘT

3.1.    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2.    Sprzęt stosowany do wykonania robót
Wykonawca  przystępujący  do  remontu  cząstkowego  nawierzchni  tłuczniowej  powinien  wykazać  się
możliwością  korzystania  ze  sprzętu  określonego  w ST  D-05.02.01,  z  zastosowaniem  sprzętu  do  rozebrania
uszkodzonej nawierzchni, jak np.: młotków pneumatycznych, oskardów, łomów, drągów stalowych, konewek,
wiader do wody, łopat, szpadli, ubijaków ręcznych itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów
Materiały  kamienne  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,  w  warunkach  zabezpieczających  je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym wysuszeniem oraz zawilgoceniem.
Podczas  transportu  kruszywa  powinny  być  zabezpieczone  przed  wysypaniem,  a  kruszywa  drobne  -  przed
rozpyleniem.
Sposób załadunku i rozładunku środków transportowych należy dostosować do wytrzymałości kamienia, aby nie
dopuścić do obtłukiwania krawędzi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Zasady wykonywania robót
Konstrukcja  i  sposób  wykonania  robót  powinny  być  z  dokumentacją  projektową.  W  przypadku  braku
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji.  Podstawowe czynności
przy wykonywaniu robót obejmują:

1. Roboty przygotowawcze,
2. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni,
3. Roboty wykończeniowe.

5.3. Roboty  przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazań Inżyniera:

- ustalić lokalizację terenu robót,
- przeprowadzić czyszczenie nawierzchni z kurzu, błota i innych zanieczyszczeń, do odległości 0,5÷0,7 m od

krawędzi uszkodzenia, z usunięciem zanieczyszczeń poza koronę drogi.
Zaleca się korzystanie z ustaleń ST D.01.01.01 w zakresie niezbędnym do wykonania robót przygotowawczych.

5.4. Uszkodzenia  nawierzchni,  podlegające  remontowi  cząstkowemu
Remontowi cząstkowemu podlegają uszkodzenia nawierzchni tłuczniowej, obejmujące:

- zapadnięcia i wyboje fragmentów nawierzchni,
- koleiny, powstające wzdłuż osi jezdni,
-  osiadanie  nawierzchni  w  miejscu  przekopów  (np.  po  przełożeniu  urządzeń  podziemnych),  wadliwej

jakości podłoża lub podbudowy, niewłaściwego odwodnienia,
-  nierówności  jezdni,  spowodowane  wysysaniem przez  opony samochodów piasku,  miału  kamiennego,

żwiru, klińca, itp. ze spoin,
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- inne uszkodzenia, deformujące nawierzchnię w sposób odbiegający od jej prawidłowego stanu.
Najdogodniejszą porą wykonywania remontów cząstkowych są okresy wilgotne na wiosnę i na jesieni. Wilgoć
ułatwia  zrywanie  nawierzchni  oraz  zagęszczanie  wykonanych  łat.  Z  uwagi  na  wygodę  ruchu  zaleca  się
przeprowadzenie robót wczesną wiosną w celu umożliwienia pojazdom korzystania z równej nawierzchni  przez
cały okres lata i jesieni.

5.5. Wyznaczenie powierzchni remontu cząstkowego
Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu cząstkowego powinna obejmować cały obszar uszkodzonej
nawierzchni  oraz  część  do  niej  przylegającą  w  celu  łatwiejszego  powiązania  nawierzchni  naprawianej  z
istniejącą. Większą liczbę uszkodzonych fragmentów nawierzchni, znajdujących się blisko siebie, łączy się w
jeden duży fragment  przeznaczony do remontu. Zaleca się, aby obrys  dużych powierzchni do remontu miał
ukośne nachylenie w stosunku do osi drogi.
Przy wyznaczaniu powierzchni remontu należy uwzględnić potrzeby prowadzenia ruchu kołowego,  decydując
się w określonych przypadkach na remont,  np. na połowie szerokości  jezdni. Powierzchnię przeznaczoną do
wykonania remontu cząstkowego akceptuje Inspektora Nadzoru,.

5.6. Rozbiórka nawierzchni
Poprzednio wyznaczoną nawierzchnię  remontu cząstkowego oskarduje się  ręcznie lub przy użyciu  młotków
pneumatycznych w taki sposób, aby uzyskać boczne ściany pionowe. Oskardowanie wykonuje się do głębokości
wyboju.
Dla  ułatwienia  oskardowania  w  okresie  suchym  -  miejsca  podlegające  oskardowaniu  polewa  się  wodą
przynajmniej na jedną godzinę przed oskardowaniem.
Przy wybojach o powierzchni większej niż 1 m2 na dnie wyboju oskarduje się bruzdy o szerokości 6÷8 cm i
głębokości około 5 cm w kratę ukośną do osi drogi o bokach 0,3÷0,7 m.

5.7. Wypełnienie wyboju materiałem
Wyoskardowany luźny materiał  należy z wyboju usunąć i przesortować za pomocą sit lub grabi  na tłuczeń,
kliniec, miał kamienny oraz części nieprzydatne do robót naprawczych.
Miejsce przeznaczone do remontu należy dokładnie oczyścić i zwilżyć wodą. Na spód wyboju należy ułożyć
przesortowany tłuczeń pochodzący z wyoskardowania pod warunkiem, że nie jest on zaokrąglony. Następnie
układa się świeży tłuczeń, pochodzący z tego samego surowca skalnego, z którego była wykonana nawierzchnia,
w takiej  ilości,  aby ze względu na zagęszczenie,  wystawał  nad otaczającą nawierzchnię 1,5÷2 cm. Tłuczeń
powinien mieć wymiary 25÷40 mm lub 40÷60 mm zależnie od głębokości wyboju.
Po obfitym zwilżeniu tłucznia, zagęszcza się go, postępując od krawędzi łaty ku środkowi. Zagęszczanie można
wykonywać ubijakami ręcznymi, zagęszczarkami płytowymi lub przy dużej liczbie wybojów - lekkim walcem.
Następnie należy rozścielić kliniec o wymiarach 12,8÷20 mm z tego samego kamienia co tłuczeń. Można użyć
również i stary kliniec z wyoskardowanej nawierzchni, który wykazuje lepsze właściwości cementujące. Kliniec po
polaniu wodą ubija się lub wałuje. Następnie rozściela się kliniec o uziarnieniu 6,3÷12,8 mm, ubija  lub wałuje,
obficie polewając wodą. W końcu, dla ochrony remontowanej powierzchni, pokrywa się ją miałem kamiennym
0÷4 mm lub piaskiem gruboziarnistym (pożądane,  aby zawierał  około 10 % części  gliniastych)  i  ponownie
zalewa wodą.
Remont cząstkowy powinien być  tak wykonany,  żeby łata  wykazywała  silne i  całkowite złączenie ze starą
nawierzchnią,  a  materiały  kamienne  wbudowane  w łatę  były  silnie  ze  sobą  zazębione  i  zaklinowane.  Łata
powinna  być  wykonana  około  1  cm  ponad  otaczającą  nawierzchnię,  ze  względu  na  komprymowanie  pod
ruchem.

5.8. Unikanie  błędów  przy  wykonywaniu  remontu  cząstkowego
Zaleca się przy wykonywaniu remontu cząstkowego unikanie następujących błędów:
wycinania wyznaczonej do remontu powierzchni według prostych kształtów geometrycznych (np. prostokątów),
gdyż zwiększa to powierzchnię łat i powoduje niepotrzebne niszczenie dobrze zachowujących się części starej
nawierzchni,  wycinania  (oskardowania)  zbyt  głębokiego miejsc wybojów,  gdyż  głębokość  oskardowania  nie
powinna być większa niż głębokość wyboju, z zastrzeżeniem, że głębokość po oskardowaniu powinna wynosić
około  1,5  średnicy  używanego  do  remontu  tłucznia,  nieoskardowania  dna  wybojów,  gdyż  powoduje  to
niedostateczne powiązanie warstwy tłucznia z istniejącą nawierzchnią, nieczyszczenia wyboju po oskardowaniu,
gdyż tłuczeń sypany w kurz i błoto w wyboju ma trudności we właściwym zaklinowaniu się, niedostatecznego
zagęszczania  tłucznia  wypełniającego  wybój,  gdyż  tłuczeń  luźny  w  wyboju  zostanie  w  krótkim  czasie
rozrzucony kołami pojazdów,
niepolewania wodą tłucznia i klińca podczas ubijania, gdyż tarcie między ziarnami kruszywa jest zbyt duże i
tłuczeń nie daje się należycie zagęścić i tłuczeń zostanie wyrwany kołami samochodów, używania zamiast klińca
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niewłaściwego materiału klinującego (np. ziemi z poboczy), co spowodowane jest błędnie pojętą oszczędnością,
a skutkuje stratą zwięzłości naprawionej łaty przez koła wyrywające z łaty tłuczeń,
wykonywania  powierzchni  łaty równo z istniejącą  nawierzchnią,  gdyż  po skomprymowaniu  przez ruch łata
znajdzie się poniżej nawierzchni, a w zagłębieniu zatrzyma się woda, powodując rozmakanie łaty i wyrywanie
klińca przy przejeździe koła,
podniesienia  nadmiernego  powierzchni  łaty  ponad  istniejącą  nawierzchnię,  gdyż  podniesienie  pozostałe  po
zajeżdżeniu będzie niemiłe dla kierowców samochodów,
używanie do remontu tłucznia i klińca o twardości różniącej się od twardości tłucznia w istniejącej nawierzchni,
gdyż łata będzie ulegała mniejszemu lub większemu ścieraniu niż otaczająca jezdnia, co spowoduje niekorzystne
zagłębienie lub podwyższenie nad jej powierzchnię, stosowania w łacie klińca z innego gatunku kamienia niż
tłuczeń (innej twardości) co powoduje, że tłuczeń nie da się należycie zaklinować.

5.9.    Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Do robót wykończeniowych należą
prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:

- usunięcia urządzeń regulacji ruchu,
- roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Badania  przed  przystąpieniem  do  robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa,  aprobaty  techniczne,  certyfikaty  zgodności,  deklaracje
zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

- wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w p. 2.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania  w  czasie  robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

6.4.    Badania wykonanych robót
Po zakończeniu robót należy ocenić wizualnie:

-   wygląd  zewnętrzny  wykonanego  remontu  cząstkowego  w  zakresie  wyglądu  i  prawidłowości
wypełnienia łat w nawiązaniu do otaczającej nawierzchni,

-  poprawność   profilu  podłużnego  i  poprzecznego,  nawiązującego  do  otaczającej   nawierzchni  oraz
umożliwiającego spływ powierzchniowy wód.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką   obmiarową   jest   m2  (metr   kwadratowy)   wykonanego   remontu   cząstkowego   nawierzchni
tłuczniowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora  Nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. Odbiór tych
robót powinien być zgodny z wymaganiami ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz niniejszej ST.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2.    Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej według ustaleń specyfikacji technicznej,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzętu.

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-05.03.00a Oczyszczenie nawierzchni drogowej
4. D-05.02.01  Nawierzchnia tłuczniowa

10.2.  Inne materiały
Podręczniki i przepisy utrzymania dróg
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D.05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 

1.    WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót, które zostaną wykonane w zakresie wymienionym w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  robót  wymienionych  w pkt  1.1 wg PN-S-96025:2000 i
obejmują  wykonanie  niżej  wymienionych  warstw  konstrukcyjnych  zgodnie  z  lokalizacją  określoną  w
Dokumentacji Projektowej:
- warstwy wiążącej o grubości 10 cm z betonu asfaltowego BA 0/20 dla kategorii ruchu KR 6,
- warstwy wiążącej o grubości 8 cm z betonu asfaltowego BA 0/20 dla kategorii ruchu KR 4, KR5
- warstwy wiążącej o grubości 7 cm z betonu asfaltowego BA 0/20 dla kategorii ruchu KR 4, KR5
- warstwy wiążącej o grubości 6 cm z betonu asfaltowego BA 0/20 dla kategorii ruchu KR 3,
- warstwy wiążącej o grubości 8 cm z betonu asfaltowego BA 0/16 dla kategorii ruchu KR 2,
- warstwy wiążącej o grubości 4 cm z betonu asfaltowego BA 0/16 dla kategorii ruchu KR 1,
- warstwy ścieralnej o grubości 5 cm z betonu asfaltowego BA 0/12,8 dla kategorii ruchu KR 3  KR 4 i KR5.
- warstwy ścieralnej o grubości 5 cm z betonu asfaltowego BA 0/16 dla kategorii ruchu KR 3
- warstwy ścieralnej o grubości 4 cm z betonu asfaltowego BA 0/16 dla kategorii ruchu KR 1 i KR 2.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie
i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA)  -  mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu  lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona.

1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów
mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5.Podłoże  pod  warstwę  asfaltową -  powierzchnia  przygotowana  do  ułożenia  warstwy  z  mieszanki
mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Próba  technologiczna –  wytwarzanie  mieszanki  mineralno-asfaltowej  w celu  sprawdzenia,  czy jej
właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.
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1.4.9. Odcinek  próbny  – odcinek  warstwy  nawierzchni  (o  długości  co  najmniej  50  m)  wykonany  w
warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów
technicznych robót.

1.4.10. Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami
podanymi w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  ST  D.00.00.00
„Wymagania ogólne”.

2.2. Asfalt
Do betonów asfaltowych na warstwy wiążące - należy stosować asfalt drogowy modyfikowany DE30 B a dla
warstw ścieralnych  i wiążących dla ruchu KR1-KR3 asfalt  50/70 wg PN-EN 12 591:2002. Wymagania dla
asfaltów podano w tabelach 1 i 2.

Tabela 1. Wymagania dla asfaltów drogowych modyfikowanych polimerami

Do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego przewidzianej do wykonania warstwy wiążącej i ścieralnej asfalt
drogowy D 50/70 o właściwościach odpowiadających wymaganiom zawartym w tabeli 2.

Tabela 2. Wymagania wobec asfaltu drogowego 50/70

2.3. Wypełniacz
Należy  stosować   wypełniacz  wapienny,   spełniający  wymagania  określone   w   PN-EN13043;2004   dla
wypełniacza podstawowego.
Dla  kategorii  ruchu KR 1-2  dopuszcza  się  stosowanie  wypełniacza  innego  pochodzenia  wg tabel  3  i  4  na
podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą Inspektora Nadzoru.

2.4. Kruszywo
W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tabelach 3 i 4.

Tabela 3. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Tabela 4. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających  je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa 
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT. EmA-99.

2.6. Środek adhezyjny
Mogą być  stosowane jedynie  środki  adhezyjne  posiadające  aprobatę  techniczną IBD i  M i  atest  producenta.
Środki adhezyjne należy stosować zgodnie z warunkami podanymi w aprobacie technicznej.

3. SPRZĘT
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3.1.       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.       Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  warstw  nawierzchni  z  betonu asfaltowego  powinien  wykazać  się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:

-  wytwórni  (otaczarki)  o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,

- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
- skrapiarek,
- walców lekkich, średnich i ciężkich,
- walców stalowych gładkich,
- walców ogumionych,
- szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,
- samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST
D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Asfalt
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. Transport asfaltów drogowych może
odbywać się w:

- cysternach kolejowych,
- cysternach samochodowych,
- bębnach blaszanych, lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

4.2.2. Wypełniacz
Wypełniacz  luzem  należy  przewozić  w  cysternach  przystosowanych  do  przewozu  materiałów  sypkich,
umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
Wypełniacz  workowany  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczony  przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

4.2.3. Kruszywo
Kruszywo  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami  i  nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszankę  betonu  asfaltowego  należy  przewozić  pojazdami  samowyładowczymi  z  przykryciem  w  czasie
transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca  się  stosowanie  samochodów  termosów  z  podwójnymi  ścianami  skrzyni  wyposażonej  w  system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do
akceptacji  projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki  badań laboratoryjnych poszczególnych
składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora Nadzoru.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
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- doborze składników mieszanki mineralnej,
- doborze optymalnej ilości asfaltu,
- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe  graniczne. Rzędne krzywych  granicznych  uziarnienia  mieszanek mineralnych  do warstwy ścieralnej
asfaltowego wiążącej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tabelach 5 i 6.
Skład  mieszanki  mineralno-asfaltowej  powinien  być  ustalony  na  podstawie  badań  próbek  wykonanych  wg
metody Marshalla: próbki powinny spełniać odpowiednie wymagania podane w tabelach 7 i 8 lp. 1÷6.
Wykonana warstwa z betonu asfaltowego powinna spełniać odpowiednie wymagania podane w tabeli 7 i 8 lp.
7÷8.

Tabela 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy wiążącej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu (trasa zasadnicza i drogi dla KR1)

Tabela 6. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu

Tabela 7. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

Tabela 8. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

5.3.       Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę   mineralno-asfaltową   produkuje   się   w   otaczarce   o   mieszaniu   cyklicznym   lub   ciągłym
zapewniającej   prawidłowe  dozowanie   składników,  ich  wysuszenie   i   wymieszanie   oraz   zachowanie
temperatury  składników  i  gotowej  mieszanki  mineralno-asfaltowej.  Dozowanie  składników  powinno  być
wagowe  i  zautomatyzowane  oraz  zgodne  z  receptą.  Dopuszcza  się  dozowanie  objętościowe  asfaltu,  przy
uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury.
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić nie więcej niż ±2% w stosunku do masy składnika. Jeżeli jest
przewidziane dodanie środka adhezyjnego,  to powinien on być  dozowany do asfaltu  w sposób i  w ilościach
określonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien być  ogrzewany w sposób pośredni,  z układem termostatowania,  zapewniającym
utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5° C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić:
- dla polimeroasfaltu wg wskazań producenta,
- dla asfaltu 50/70      140° C÷160° C.
Kruszywo powinno być  wysuszone i tak podgrzane,  aby po dodaniu wypełniacza,  asfaltu uzyskać właściwą
temperaturę  mieszanki  mineralno-asfaltowej.  Minimalna  i  maksymalna  temperatura  mieszanki  mineralno-
asfaltowej powinna wynosić:
- z polimeroasfaltem wg wskazań producenta,
- dla asfaltu 50/70      135° C÷165° C.
Mieszanka  mineralno-asfaltowa  przegrzana  (z  oznakami  niebieskiego  dymu  w  czasie  wytwarzania)  oraz  o
temperaturze niższej od wymaganej powinna być potraktowana jako odpad produkcyjny.
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5.4.       Przygotowanie podłoża
Podłoże pod warstwy ścieralne stanowią warstwy wiążące z betonu asfaltowego wykonane wg niniejszej ST.
Podłoże  pod  warstwę  wiążącą  stanowi  warstwa  podbudowy z  betonu  asfaltowego  lub  kruszywa  łamanego
stabilizowanego mechanicznie.
Podłoże pod warstwę wiążącą na drodze o ruchu KR1 i zjazdach publicznych stanowi warstwa podbudowy z
kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie.  Powierzchnia  podłoża  powinna  być  sucha  i  czysta.
Nierówności podłoża nie powinny być większe od podanych w tabeli 9.
Tabela 9. Maksymalne nierówności podłoża, mm

Lp. Droga
Podłoże pod warstwę

ścieralną wiążącą

1 Drogi klasy S i GP 6 9

2 Drogi klasy G i Z 9 12

3 Drogi klasy L i D, parkingi, zjazdy 12 15

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tabeli 7, podłoże należy wyrównać poprzez
frezowanie lub/i ułożenie nowej warstwy wyrównawczej.
Przed  rozłożeniem  warstwy  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego,  podłoże  należy  skropić  emulsją  asfaltową.
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podano w tabeli 10.
Tabela 10. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji

Lp.
Podłoże do wykonania warstwy z mieszanki
betonu asfaltowego

Ilość  asfaltu  po  odparowaniu  wody  z
emulsji kg/m2

1 Podbudowa asfaltowa 0,3÷0,5

2
Podbudowa  z  kruszywa  stabilizowanego
mechanicznie

0,5÷0,7

3 Nawierzchnia po frezowaniu 0,2 ÷0,5

Przy skrapianiu warstwy wiążącej przed ułożeniem warstwy ścieralnej, ilość asfaltu (po odparowaniu) powinna
wynosić 0,1÷0,3 kg/m2.
Skropienie  powinno  być  wykonane  z  wyprzedzeniem  w  czasie  przewidzianym  na  odparowanie  wody.
Orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
0,5 h przy ilości 0,2 ÷ 0,5 kg/m2 emulsji,
2 h przy ilości 0,5 ÷ 1,0 kg/m2 emulsji.
Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub innym
materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Warunki przystąpienia do robót
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby była
nie niższa od +10° C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16 m/s).

5.6. Zarób próbny
Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  produkcji  mieszanek  mineralno-asfaltowych  jest  zobowiązany  do
przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji w postaci próbnego zarobu. Tolerancje zawartości
składników  mieszanki  mineralno-asfaltowej  względem  składu  zaprojektowanego  powinny  być  zawarte  w
granicach podanych tabeli 11.

Tabela  11.  Tolerancje  zawartości  składników  mieszanki  mineralno-asfaltowej  względem  składu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m

68



Lp. Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki  mineralno-
asfaltowe  do  nawierzchni
dróg o kategorii ruchu

KR 1-2 KR 3 – 6

1
Ziarna  pozostające  na sitach o oczkach  # (mm)  31,5;  25,0;  20,0;
16,0; 12,8; 9,6; ,0; 6,3; 4,0; 2,0

+ 5,0 + 4,0

2 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 + 3,0 + 2,0

3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach #(mm) 0,075 + 2,0 + 1,5

4 Asfalt + 0,5 + 0,3

5.7. Odcinek próbny
Dla  projektowanej  autostrady  obowiązkowo  (w  pozostałych  przypadkach  jeżeli  zażąda  tego  Inżynier)  co
najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:
- stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,
- określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy,
określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. Do takiej próby
Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek próbny winien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca może
przystąpić do wykonania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego Inspektora Nadzoru.

5.8. Wbudowanie i zagęszczenie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka  mineralno-asfaltowa  powinna być  wbudowana  układarką  wyposażoną  w układ  z  automatycznym
sterowaniem  grubości  warstwy  i  utrzymaniem  niwelety  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową.  Temperatura
mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt. 5.3.
Zagęszczenie  mieszanki  powinno  odbywać  się  zgodnie  ze  schematem  przejść  walca  ustalonym  na  odcinku
próbnym. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:
- dla polimeroasfaltu wg wskazań asfaltu,
- dla asfaltu 50/70      125° C.
Zagęszczanie  należy  rozpocząć  od  krawędzi  nawierzchni  ku  środkowi.  Wskaźnik  zagęszczenia  ułożonej
warstwy powinien być ≥ 98,0%.
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równoległe lub prostopadłe do osi drogi. Złącza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej 15 cm. Złącza powinny być
całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania pełne lepiszcza, wypełniacza, destruktu
asfaltowego oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki
tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Badania pełne należy także wykonać przy zmianie pochodzenia
materiału. W takim przypadku powinna zostać również opracowana nowa recepta laboratoryjna na mieszankę
mineralno-asfaltową.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1.   Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w
tabeli 12.

Tabela  12.  Częstotliwość  oraz  zakres  badań i  pomiarów w czasie  wytwarzania  mieszanki  mineralno-
asfaltowej

Lp. Wyszczególnienie badań
Częstotliwość badań.
Minimalna liczba badań
na dziennej działce roboczej

1
Skład  mieszanki  mineralno-asfaltowej  pobranej  w
wytwórni i uziarnienie mieszanki mineralnej

1  próbka  przy  produkcji  do  500  Mg  2
próbki przy produkcji ponad 500 Mg

2
Skład  destruktu  asfaltowego  (uziarnienie  kruszywa  i
zawartość asfaltu) 1 próbka na 500 Mg destruktu

3 Właściwości asfaltu (badania niepełne) dla każdej dostawy (cysterny)

4 Właściwości wypełniacza (badania niepełne) 1 na 100 Mg

5 Właściwości kruszywa (badania niepełne) 1 na 500 Mg i przy każdej zmianie

6
Temperatura  składników  mieszanki  mineralno-
asfaltowej

dozór ciągły

7 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej
każdy  pojazd  przy  załadunku  i  w  czasie
wbudowania

8 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

9
Właściwości  próbek  mieszanki  mineralno-asfaltowej
pobranej w wytwórni jeden raz dziennie

Wartości podane w tablicy 12 nie dotyczą zjazdów, dla których zakres i częstotliwość badań zostaną uzgodnione
z Inżynierem i zapisane w PZJ.

6.3.2. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967. Wyniki
powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tabeli 9.
6.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Uziarnienie  mieszanki  mineralnej  należy badać  na  kruszywie  uzyskanym  po ekstrakcji.  Krzywa  uziarnienia
powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej.

6.3.4. Badanie  właściwości  asfaltu
Dla każdej cysterny należy wykonać badania sprawdzające w zakresie:
- penetracji w temp. 25° C,
- temperatury mięknienia PiK.
Asfalt  z  dostawy  należy  uznać  za  przydatny  do  produkcji  przy  równoczesnym  spełnieniu  następujących
warunków:
- wyniki badań sprawdzających j.w. są zgodne z wymaganiami określonymi w pkt. 2.2,
- wyniki badań pełnych wykonanych przez producenta asfaltu, stanowiące atest załączony do dostawy, są zgodne z

wymaganiami określonymi w pkt. 2.2.

6.3.5. Badanie właściwości wypełniacza
Na  każde  100  Mg zużytego  wypełniacza  należy  określić,  zgodnie  z  pkt.  2.3,  właściwości  wypełniacza  w
zakresie:
- uziarnienia,
- wilgotności.

6.3.6. Badanie właściwości kruszywa
Badania  należy wykonać  z  częstotliwości  podaną w tablicy  12,  oraz  przy każdej  zmianie  kruszywa  należy
określić klasę i gatunek kruszywa.
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6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar  temperatury  składników mieszanki  mineralno-asfaltowej  polega  na  odczytaniu  temperatury  na  skali
odpowiedniego termometru zamocowanego na otaczarce.  Temperatura powinna być  zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i w ST.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar  temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej  polega  na  kilkakrotnym  zanurzeniu  termometru w
mieszance  i  odczytaniu  temperatury.  Temperatura  może  być  również  odczytywana  lub  rejestrowana
automatycznie  z  urządzenia  pomiarowego  zainstalowanego  w  otaczarce.  Dokładność  pomiaru  ±  2°  C.
Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie  wyglądu  mieszanki  mineralno-asfaltowej  polega  na  ocenie  wizualnej  jej  wyglądu  w  czasie
produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowania.

6.3.10. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej
Właściwości   mieszanki   mineralno-asfaltowej   należy  określać   na   próbkach   zagęszczonych   metodą
Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.

6.4.       Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1.   Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tabela
13.
Tabela 13. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Wartości podane w tablicy 13 nie dotyczą zjazdów, dla których zakres i częstotliwość badań zostaną uzgodnione
z Inżynierem i zapisane w PZJ.

6.4.2. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją +5 cm.
Szerokość  warstwy  asfaltowej  niżej  położonej,  nie  ograniczonej  krawężnikiem  lub  opornikiem  w  nowej
konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej,
nie mniej jednak niż 5 cm.

6.4.3. Równość warstwy
Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny być
większe od podanych w tabeli 14.

Tabela 14. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm

Lp. Droga Warstwa

ścieralna wiążąca wzmacniająca

1 Drogi klasy S i GP 4 6 6

2 Drogi klasy G i Z 6 6 6

3 Drogi klasy L i D, parkingi, zjazdy 9 12 15

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być  zgodne z
dokumentacją projektową, z tolerancją ±0,5%.
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6.4.5. Rzędne  wysokościowe
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±1 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją ±5 cm.

6.4.7. Grubość  warstwy  Grubość  warstwy  powinna  być  zgodna  z  dokumentacją  projektową,  z  tolerancją
±10%.

6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne
Złącza  w nawierzchni  powinny być  wykonane w linii  prostej,  równolegle  lub prostopadle do osi.  Złącza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej 15 cm. Złącza powinny być
całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

6.4.9. Wygląd warstwy
Wygląd  warstwy  z  betonu  asfaltowego  powinien  mieć  jednorodną  teksturę,  bez  miejsc  przeasfaltowanych
porowatych, łuszczących się i spękanych.

6.4.10. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie
Zagęszczenie  i  wolna  przestrzeń  w warstwie  powinny być  zgodne  z  wymaganiami  ustalonymi  w recepcie
laboratoryjnej.

6.4.11. Krawędź, obramowanie warstwy
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5 mm ponad
ich  powierzchnię.  Warstwy  bez  oporników  powinny  być  wyprofilowane,  a  w  miejscach  gdzie  zaszła
konieczność obcięcia – pokryte asfaltem.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka  obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.       Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pktu. 6 i PN-S-96025:2000 dały wyniki pozytywne.

a) PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
- dostarczenie materiałów,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.        PRZEPISY ZWIĄZANE
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10.1.    Normy
PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwiri  mieszanka
PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
PN-EN 12 591 Asfalty i lepiszcza. Specyfikacje asfaltowe
PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 

drogowych
PN-EN 13043;2004 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych
PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno asfaltowe cz.1. Beton asfaltowy
PN-EN13108-3:2006/ Mieszanki mineralno asfaltowe cz.3 Bardzo miękki beton asfaltowy
AC:2008,
PN-EN 13108-7:2008 Mieszanki mineralno asfaltowe cz.7. Beton asfaltowy porowaty
PN-EN 13108-2:2008 Mieszanki mineralno asfaltowe cz.2 Beton asfaltowy do cienkich 

warstw
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łata
PN-EN 1426:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igła
PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. 

Metoda Pierścień i Kula
PN-EN 12593:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury łamliwości 

Fraassa
PN-EN ISO 2592:2002(U) Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia. 

Pomiar metoda otwartego tygla Clevelanda
PN-EN 12607-1:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie odporności na starzenie pod 

wpływem ciepła i powietrza. Czesc 1: Metoda RTFOT
PN-S-96025; 2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji  nawierzchni podatnych i półsztywnych.  IBD i M 1997 r.  Warunki techniczne.
Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, IBD i M – 1999 r. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i
żwirów  kruszonych  produkowanych  z  naturalnie  rozdrobnionego  surowca  skalnego  przeznaczonych  do
nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 r.
Zasady  projektowania  betonu  asfaltowego  o  zwiększonej  odporności  na  odkształcenia  trwałe.  Wytyczne
oznaczania  odkształcenia  i  modułu  sztywności  mieszanek  mineralno-bitumicznych  metodą  pełzania  pod
obciążeniem statycznym. IBD i M – Zeszyt 48/1995
Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430)
Zeszyt nr 63 „Seria I” Informacje, Instrukcje wydany przez IBD i M Warszawa 2002 pt. „Zasady wykonywania
nawierzchni asfaltowej o zwiększonej odporności na koleinowanie i zmęczenie (ZW-WMS 2002)”
Tymczasowe wytyczne techniczne - polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-2003. Seria I, Zeszyt 65, IBD i M,
Warszawa, 2003
Instrukcja pt. Wymagania wobec wypełniacza do drogowych i lotniskowych mieszanek mineralno-asfaltowych,
IBD i M W-wa, 2001
Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych produkowanych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych. CZDP-19/84 Zeszyt nr 64 „Seria I” Informacje,
Instrukcje wydany przez IBD i M Warszawa 2002 pt. „Procedury badań do projektowania składu i kontroli
mieszanek mineralno-asfaltowych”
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D.05.03.11a DORAŹNA  NAPRAWA  ODKSZTAŁCEŃ  NAWIERZCHNI  ASFALTOWEJ  ZA
POMOCĄ FREZOWANIA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z wykonaniem doraźnej naprawy odkształceń nawierzchni asfaltowej za pomocą frezowania.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót, które zostaną wykonane w zakresie wymienionym w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  i
odbiorem doraźnej naprawy odkształceń nawierzchni asfaltowej, utrudniających ruch pojazdów samochodowych
po  jezdni.  Naprawa  dotyczy  skrawania  frezarką  wzniesień  i  zgrubień  nawierzchni  powstałych  w  formie
sfalowań, fałd i kolein. Naprawa ma charakter doraźny, związany z pilnym poprawieniem bezpieczeństwa jazdy,
bez poprawy charakterystyk wytrzymałościowych nawierzchni.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia  asfaltowa -  nawierzchnia,  której  warstwy  są  wykonane  z  kruszywa  związanego
lepiszczem asfaltowym.

1.4.2 Odkształcenia  nawierzchni  asfaltowej -  deformacje,  powstające  w  wyniku  działania  obciążeń
mechanicznych pojazdów, w postaci m.in. sfalowań, fałd i kolein.

1.4.3. Sfalowania  - poprzeczne do osi drogi, bezpośrednio po sobie występujące zagłębienia i wzniesienia,
powstające w miejscach na nawierzchni, gdzie często dochodzi do zmiany prędkości ruchu pojazdów
samochodowych, tj. hamowania i przyspieszania.

1.4.4. Fałdy  - podłużne,  najczęściej  wzdłuż  krawędzi  jezdni  lub  poprzeczne,  zgrubienia  nawierzchni
asfaltowej, spowodowane przepchnięciem lub spływaniem mieszanki mineralno-asfaltowej, wynikające
z małej stabilności mieszanki i niedostatecznego związania ze sobą warstw nawierzchni.

1.4.5. Koleiny  -  odkształcenia  przekroju  poprzecznego  pasa  jezdni  wzdłuż  kierunku  ruchu  pojazdów,  w
śladach najczęstszych przejazdów kół samochodowych.

1.4.6. Doraźna  naprawa  odkształceń  - likwidacja  odkształceń  nawierzchni,  polegająca  na  usunięciu
wzniesień i zgrubień nawierzchni metodą lokalnego (częściowego) ich frezowania.

1.4.7. Frezowanie  przy  doraźnej  naprawie  odkształceń -  kontrolowany  proces  skrawania  na  zimno
wzniesień i zgrubień nawierzchni asfaltowej, wykonywany frezarką drogową.

1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi,  odpowiednimi.  polskimi normami i  z
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY 
Nie występują.
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3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

3.2.1.   Rodzaj sprzętu
Przy  doraźnej  naprawie  odkształceń  nawierzchni  asfaltowej  za  pomocą  frezowania  Wykonawca  powinien
wykazać się możliwością korzystania z:
- frezarek,
- zamiatarek (szczotek) mechanicznych,
- środków transportowych (pożądane: samochodów samowyładowczych),
- ew. ładowarek, przenośników,
- przyrządów ręcznych, jak łopaty, miotły, szczotki, grace, sztyce itp.

3.2.2. Frezarka
Należy  stosować   frezarki   drogowe,   umożliwiające  frezowanie   nawierzchni  asfaltowej   na   zimno,   na
określoną głębokość.
Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz pochyleń
poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu.  Zaleca  się,  aby szerokość bębna skrawającego była
równa co najmniej 1800 mm. Jeśli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylko na części jezdni, to frezarka
może być sterowana mechanicznie, a wymiar bębna powinien być zależny od wielkości robót, pod warunkiem
akceptacji  Inspektora  Nadzoru.  Przy  dużych  robotach,  frezarki  powinny  być  wyposażone  w  przenośnik
sfrezowanego materiału, podający go z jezdni na środki transportu.
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym, frezarki powinny być zaopatrzone w systemy odpylania.
Za zgodą Inżyniera, przy małym zakresie robót można dopuścić frezarki bez tego systemu.

3.2.3. Zamiatarka
Zamiatarki  (szczotki)  mechaniczne  mogą  być  dowolnego  typu,  z  tym,  że  zaleca  się  stosowanie  urządzeń
dwuszczotkowych.  Pierwsza  ze  szczotek,  wykonana  z  twardych  elementów  czyszczących,  ma  służyć  do
zdrapywania  oraz  usuwania  materiału  sfrezowanego  i  częściowo  przylegającego  do  oczyszczonej  warstwy.
Druga  szczotka,  z  miękkich  elementów  czyszczących,  ma  służyć  do  zamiatania  drobnych  pozostałości  po
frezowaniu.

3.2.4. Pozostały sprzęt
Pozostały sprzęt, stosowany przy doraźnym frezowaniu odkształceń nawierzchni asfaltowej, może mieć dowolne
charakterystyki użytkowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów 
Transport materiału sfrezowanego może być dokonany dowolnymi środkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót winien być z dokumentacją projektową. W przypadku braku wystarczających danych
można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji. Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót
obejmują:
- Roboty przygotowawcze,
- Frezowanie odkształceń nawierzchni,
- Usuwanie  sfrezowanego  materiału  z  oczyszczeniem  nawierzchni  oraz  załadowaniem  na środki transportu,
- Wywiezienie sfrezowanego materiału,
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- Roboty wykończeniowe.

5.3. Roboty  przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie ST lub wskazań Inżyniera:
- ustalić lokalizację terenu robót,
- wyznaczyć powierzchnię naprawy, tj. zniekształcone fragmenty nawierzchni, obejmujące  
- sfalowania, koleiny i fałdy,
- sprowadzić sprzęt do wykonania robót,
- wykonać oznakowanie robót.

5.4. Wykonanie frezowania
Do doraźnego frezowania nierówności podłużnych i innych deformacji należy stosować frezarki określone w
punkcie 3.2.
Głębokość frezowania powinna być określona w dokumentacji projektowej, ST lub przez Inspektora Nadzoru.
Tekstura sfrezowanej nawierzchni  powinna być  jednorodna, złożona z nieciągłych  rowkowań podłużnych,  o
głębokości nie większej od 6 mm, gwarantujących równość, szorstkość i estetyczny wygląd. Różnica wysokości
powierzchni sąsiednich zfrezowanych pasów roboczych lub pasa sfrezowanego i nie sfrezowanego nie powinna
być większa od 5 mm.
Głębokość  frezowania  powinna  wynosić  ±  5  mm  w  stosunku  do  nominalnej  głębokości  określonej  w
dokumentacji projektowej, ST lub przez Inspektora Nadzoru.
Spadek  poprzeczny nawierzchni po sfrezowaniu powinien być  zgodny z dokumentacją projektową, z tolerancją
± 0,5%. Nierówności powierzchni po sfrezowaniu, mierzone łatą 4,0 m, zgodnie z BN-68/8931-04   nie powinny
przekraczać 6 mm.
Na zakończenie dnia roboczego krawędzie poprzeczne powinny być klinowo ścięte.

5.5. Usunięcie  i  wywiezienie  sfrezowanego  materiału
Przed dopuszczeniem ruchu drogowego po sfrezowanej nawierzchni należy:
- ścięty grubszy materiał dokładnie usunąć i załadować na środki transportowe,
-  pozostałości   drobnych   okruchów   nawierzchni   i   pyłu   oczyścić  za  pomocą  zamiatarki    (szczotki)

mechanicznej i załadować na środki transportowe, 
materiał pozostały po sfrezowaniu wywieźć na składowisko odpadów lub  miejsce wskazane  przez Inspektora
Nadzoru. Przy usuwaniu i wywożeniu sfrezowanego materiału:
- sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w punkcie 3.2,
- oczyszczenie   nawierzchni   przy  pomocy   szczotki   mechanicznej   zaleca   się   wykonywać   zgodnie z

wymaganiami ST D-05.03.00a
-  przy dużych  robotach  zaleca  się  tak zorganizować transport  sfrezowanego materiału,  aby zapewnić  pracę
frezarki bez postojów.

5.6. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być  zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych
należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, jak:
- usunięcie oznakowania robót,
- ew. uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, np. zatrawienia, 
- roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

a.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola w czasie robót
W czasie wykonywania robót należy prowadzić ciągłą kontrolę poprawności  robót, zgodnie z wymaganiami
punktu 5, zwracając uwagę na:
- prawidłowość zastosowanego sprzętu,
-  sposób wykonywania robót frezarskich i oczyszczających,
- ew. nie zagrażanie otaczającemu środowisku przez roboty czyszczące,
- właściwy sposób wywożenia zebranych odpadów.

6.3. Częstotliwość  oraz  zakres  pomiarów  kontrolnych
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.
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Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego frezowania.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora  Nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 frezowania nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wykonanie doraźnego frezowania nawierzchni w celu naprawy odkształceń, z 
- oczyszczeniem jezdni i odwiezieniem zebranego materiału, według wymagań 
- specyfikacji technicznej,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzętu.

9.3. Sposób  rozliczenia  robót  tymczasowych  i  prac  towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje:
roboty  tymczasowe,  które  są  potrzebne  do  wykonania  robót  podstawowych,  ale  nie  są  przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
prace  towarzyszące,  które  są  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych,  nie  zaliczane  do  robót
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
D-05.03.00a Oczyszczenie nawierzchni drogowej

10.1. Normy 
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
10.2. Inne dokumenty 
1.   Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDP-IBDiM, Warszawa 2001

ZAŁĄCZNIK  
ZASADY  DORAŹNEJ  LIKWIDACJI  KOLEIN,  FAŁD  I   SFALOWAŃ   NAWIERZCHNI
ASFALTOWEJ METODĄ FREZOWANIA
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1.    Istota frezowania częściowego
Doraźna  likwidacja  kolein,  fałd  i  sfalowań  za  pomocą  częściowego  frezowania  przekroju  podłużnego i
poprzecznego jezdni, ma na celu zfrezowanie odkształconego odcinka nawierzchni na głębokość kolein, fałd i
sfalowań. Frezowanie częściowe jako samodzielny zabieg, stosuje się w warunkach wyjątkowych, gdy zachodzi
pilna potrzeba poprawienia bezpieczeństwa jazdy, zaś zabieg ten będzie potraktowany jako doraźny. Frezowanie
częściowe powoduje ścięcie garbów nawierzchni do dna kolein, fałd i sfalowań w celu poprawienia równości
poprzecznej jezdni lub pasa ruchu.

2. Zakres stosowania
Frezowanie częściowe stosuje się wtedy, gdy głębokość koleiny lub innych odkształceń nie przekracza 30 mm i
nie  przekracza  grubości  warstwy  ścieralnej,  a  powstanie  odkształcenia  było  spowodowane  głównie
dogęszczaniem się warstw nawierzchni w okresie co najmniej kilku lat, nie zaś nadmierną podatnością warstwy
ścieralnej  lub warstw bitumicznych  niżej  leżących  na odkształcenie  lepkoplastyczne.  Zewnętrznym  objawem
takiej  przyczyny powstania koleiny (fałd,  sfalowania)  jest  brak wyraźnie  ukształtowanych jej  krawędzi  oraz
szerokość nie mniejsza niż około 80 cm. Po okresach letnich nie następowało raptowne pogłębianie się koleiny,
a jej tworzenie trwało kilka do kilkunastu lat, przy czym warstwa ścieralna nie wykazuje przebitumowania.
Frezowanie częściowe może być również stosowane w celu tymczasowego uszorstnienia nawierzchni.

3. Ograniczenia stosowania
Frezowanie częściowe może być wykonane tylko na taką głębokość, która nie powoduje odkrycia niżej leżącej
warstwy  wiążącej.  Nie  należy  wykonywać  frezowania  częściowego  warstwy  ścieralnej,  jeżeli  nie  ma  ona
związania z warstwą niżej leżącą, a w trakcie frezowania następuje odrywanie się warstwy ścieralnej od  niżej
leżącej. Nie należy stosować frezowania częściowego na nawierzchni z:
podbudową nie bitumiczną i warstwami nawierzchni bitumicznymi, o całkowitej grubości ? 5 cm, siatką spękań
zmęczeniowych,
warstwami górnymi przebitumowanymi i odkształceniami wskazującymi na lepkoplastyczny rodzaj deformacji,
z wyjątkiem, kiedy zabieg ten będzie potraktowany jako doraźny do następnego sezonu robót.

4. Możliwości  przykrycia  nawierzchni  sfrezowanej
Nawierzchnia asfaltowa doraźnie sfrezowana może być przykryta przede wszystkim:
- podwójnym powierzchniowym utrwaleniem,
- cienką warstwą na zimno (typu slurry seal), z zaleceniem zastosowania dwóch cienkich warstw o całkowitej

grubości co najmniej 12 mm,
- cienką warstwą na gorąco.
Celem przykrycia nawierzchni sfrezowanej jest poprawienie równości poprzecznej nawierzchni, zabezpieczenia
jej przed destrukcją i poprawienie jej szorstkości. Przykrycie sfrezowanej nawierzchni zaleca się wykonać w tym
samym  sezonie  robót.  Należy  unikać  pozostawienia  sfrezowanej  nawierzchni  na  zimę,  gdyż  grozi  to
uszkodzeniami powierzchniowymi i zwiększonymi kosztami odnowy w następnym sezonie.

D.05.03.15 NAPRAWA  (PRZEZ  USZCZELNIENIE)  PODŁUŻNYCH  I  POPRZECZNYCH
SPĘKAŃ NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

1. WSTĘP
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1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z naprawą podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych, przez ich uszczelnienie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót, które zostaną wykonane w zakresie wymienionym w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  naprawy  spękań  nawierzchni
bitumicznych wszystkich typów i rodzajów z wyłączeniem warstw ścieralnych wykonanych z zastosowaniem
lepiszczy pochodzenia karbochemicznego.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1 Pęknięcie  nawierzchni -  utrata  ciągłości  warstwy ścieralnej  lub  warstwy ścieralnej  i  warstw niżej
leżących wskutek wadliwego wykonania (np. spoiny roboczej) lub wystąpienia w nawierzchni (tylko w warstwie
ścieralnej  lub  łącznie  z  warstwami  niżej  leżącymi)  naprężeń  rozciągających  większych  od  jej  granicznej
wytrzymałości na rozciąganie.

1.4.2. Pęknięcie termiczne - utrata ciągłości warstwy ścieralnej, w postaci pęknięcia o kształcie przekroju
poprzecznego zbliżonego zazwyczaj  do litery „V”,  o  jego przebiegu prostoliniowym i prostopadłym do osi
jezdni  (pęknięcie  spowodowane  jest  skurczem  termicznym  mieszanek  mineralno-asfaltowych  warstwy
ścieralnej).

1.4.3. Pęknięcie odbite - przeniesienie (przeniknięcie) do warstw powierzchniowych pęknięć, które wystąpiły
wcześniej  w  podbudowie  (wykonanej  z  materiałów  mineralnych,  związanych  spoiwami  hydraulicznymi).
Pęknięcie odbite zwykle ma przebieg krzywoliniowy i nieregularny kształt w przekroju prostopadłym do jego
przebiegu.

1.4.4. Uszczelnienie  spękań -  sposób  naprawy  nawierzchni  bitumicznej  polegający  na  przywróceniu
szczelności warstwy ścieralnej wzdłuż linii utworzonej przez pęknięcie, a także na utwierdzeniu ziarn kruszywa
znajdujących się przy jego brzegach (krawędziach i ściankach).

1.4.5. Zalewa asfaltowa - specjalny materiał asfaltowy, stosowany najczęściej na gorąco, do uszczelniania
pęknięć i wypełniania (wyciętych) szczelin, który po wypełnieniu zachowuje pełną szczelność i elastyczność oraz
nie ulega oderwaniu lub rozerwaniu w najniższych temperaturach osiąganych przez nawierzchnię bitumiczną w
okresie zimowym.

1.4.6. Gruntownik (primer) - roztwór gruntujący, składający się ze specjalnych substancji nanoszonych na
boczne ścianki szczeliny (pęknięcia) w celu zwiększenia przyczepności zalewy asfaltowej do tych ścianek.
1.4.7. Frezowanie pęknięć - poszerzanie istniejących pęknięć warstwy ścieralnej specjalną frezarką (palcowa
lub tarczowa) w celu uzyskania szczeliny o pionowych ściankach, o przekroju zbliżonym do prostokątnego, o
szerokości od 12 do 15 mm i głębokości około 25 mm.

1.4.8. Lanca gorącego powietrza - urządzenie umożliwiające podgrzanie do temperatury od 150 do 250 oC
wąskiego strumienia sprężonego powietrza (0,4 do 0,6 MPa) w ilości od 2,5 do 4,0 m3/min. Służy do oczyszczania
spękań z zanieczyszczeń i słabozwiązanych, z resztą nawierzchni, ziaren, wysuszenia szczeliny i nadtopienia
lepiszcza spajającego ziarna mieszanki mineralno-asfaltowej na ściankach i krawędziach pęknięcia.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”

1.5.       Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.       MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
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Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  ST  D.00.00.00
„Wymagania ogólne”.

2.2. Zalewa asfaltowa
Do uszczelniania podłużnych i poprzecznych spękań, jak również niezwiązanych spoin roboczych w warstwach
ścieralnych  z  mieszanek  mineralno-asfaltowych,  należy  stosować  zalewy  asfaltowe  (najlepiej  z  dodatkiem
odpowiednich  polimerów termoplastycznych  np.  typu  kopolimeru  SBS),  posiadające  bardzo dobrą zdolność
wypełniania spękań i szczelin, niską spływność w temperaturze + 60o C, bardzo dobrą przyczepność do ścianek,
a także dobrą rozciągliwość w niskich temperaturach.  Zalewa asfaltowa powinna posiadać aprobatę techniczną
wydaną  przez  uprawnioną  jednostkę.  Zalewa  asfaltowa  powinna  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w
aprobacie technicznej, a w przypadku ich braku lub niepełnych danych, powinna mieć charakterystyki zgodne z
poniższymi wskazaniami:

Poszczególne partie i rodzaje zalewy powinny być składowane oddzielnie w pojemnikach i zabezpieczone przed
możliwością wymieszania i zanieczyszczenia.

2.3. Gruntownik
Gruntownik,  zwiększający  przyczepność  zalewy  asfaltowej  do  ścianek  szczeliny,  należy  stosować  w
przypadkach zaleconych przez producenta zalewy. Gruntownik powinien odpowiadać wymaganiom określonym
przez producenta zalewy oraz posiadać aprobatę techniczną. Gruntownik należy składować w pojemnikach, w
sposób zabezpieczający go przed zanieczyszczeniem, z zachowaniem przepisów przeciwpożarowych.

2.4. Materiały do posypania zalewy
W celu szybkiego oddania do ruchu wykonanego uszczelnienia, a w związku z tym zapobieżenia przyklejaniu
się  gorącej  zalewy  do  opon  samochodowych,  należy  posypać  wierzch  wypełnienia  (zalewę)  suchym,
drobnoziarnistym  sypkim  materiałem  (np.  niezbrylonym  cementem  wg  PN-EN1972002A12005  lub  suchą,
niezbryloną mączką kamienną wg PN-EN13043 2004 ).
Jeżeli  istnieje  potrzeba  uzyskania  bardziej  szorstkiej  tekstury naprawianych  spękań,  to  zamiast  cementu  lub
mączki kamiennej należy użyć czystego i suchego piasku łamanego lub mieszanki drobnej granulowanej wg PN-
B-11112 . Kruszywo do posypywania zalewy w szczelinach pęknięcia powinno pochodzić z jednego źródła dla
całego  wykonywanego  zadania.  Stosowane  kruszywo  powinno być  co  najmniej  klasy  II.  Cement  i  mączka
kamienna  do  posypywania  zalewy  powinny  być  składowane  w  zamkniętych,  szczelnych  workach  lub
pojemnikach i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem oraz zawilgoceniem. Przechowywanie cementu powinno
być zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08 , a mączki kamiennej z PN-EN-13043; 2004 ). Kruszywo powinno być
składowane  oddzielnie  pod  wiatami  zabezpieczającymi  je  przed  zawilgoceniem  i  wymieszaniem  z  innymi
materiałami.

3. SPRZĘT

3.1.       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2.       Frezarki
Do  poszerzania  istniejących  wąskich  pęknięć  (<  6  mm)  należy  stosować  frezarki  mechaniczne  (z  frezami
palcowymi  lub  tarczowymi),  zapewniające  wykonanie  poszerzeń  zgodnie  z  ich  przebiegiem  o  stałej,
dostosowanej do potrzeb głębokości (ok. 25 mm) i szerokości (ok. 12 mm) o pionowych ściankach bocznych.

3.3. Szczotki mechaniczne
Do  czyszczenia  poszerzonych  pęknięć  należy  stosować  szczotki  mechaniczne  (napędzane  silnikiem)
wyposażone w wirujące dyski, o średnicy 300 mm, ze splatanych drutów stalowych (∅ 0,6 mm) i szerokości  10
lub 12 mm. Moc silnika napędzającego szczotkę powinna być większa od 10 kW.

3.4. Lance gorącego powietrza
Do czyszczenia i osuszenia spękań o rozwartości większej od 8 mm należy stosować lance gorącego powietrza
zasilane sprężonym powietrzem o ciśnieniu od 0,4 do 0,6 MPa i wydajności gorącego powietrza o temperaturze
od 150 do 250o C w ilości od 2,5 do 4,0 m3/min. Źródłem ciepła podgrzewającego sprężone powietrze jest palnik
opalany płynnym gazem propan-butan.
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3.5. Kotły do podgrzewania zalewy
Do podgrzewania zalewy należy stosować jedynie urządzenia (kotły) wyposażone w pośredni (olejowy) system
ogrzewania i zapewniające ciągłe jej mieszanie mieszadłami mechanicznymi. System ogrzewania powinien być
wyposażony  w  sprawny,  termostatowany  system  pośredniego  ogrzewania  olejem.  Źródłem  ciepła
(automatycznie sterowanym) jest palnik opalany płynnym gazem (propan-butan) lub olejem opałowym.

3.6. Wtryskarki gruntownika
Do  nanoszenia  gruntownika  na  poszerzone  frezarką  i  oczyszczone  szczotką  mechaniczną  ścianki  pęknięcia
(szczeliny),  służą  specjalne  wtryskarki,  zapewniające  równomierne  pokrycie  ścianek  cienką  warstwą  środka
zwiększającego  przyczepność  zalewy do  ścianek  pęknięcia.  Przy  małym  zakresie  robót,  gruntownik  można
nanosić pędzlami.

3.7. Urządzenia do wypełniania spękań zalewą
Przygotowane  do  wypełniania  spękania  mogą  być  zalewane  gorącą  zalewą  asfaltową  zalewarkami,  tj.
mechanicznymi urządzeniami przesuwanymi ręcznie wzdłuż zalewanej szczeliny. Urządzenia te mogą posiadać
niewielkie  zbiorniki  (od 5 do 10 litrów kruszywa),  z  których  zalane  pęknięcia  są natychmiast  posypywane
kruszywem.
Przy dużych zakresach robót należy stosować specjalne kotły o pojemności co najmniej 150 litrów (zalewy),
wyposażone  w  system  automatycznego  podgrzewania  i  mieszania  zalewy  oraz  w  system  ciśnieniowego
podawania gorącej zalewy wysokociśnieniowym wężem i lancą zalewającą do szczeliny. W dolnej części lanca
musi być wyposażona w odpowiedni zawór regulujący ilość podawanej zalewy do końcówki wprowadzającej
zalewę do szczeliny.
System ciśnieniowego podawania gorącej zalewy do lancy może być jednowężowy lub dwuwężowy. W okresie
chłodów zaleca się stosowanie systemu dwuwężowego, który jest cięższy, ale nie dochodzi w nim do zastygania
zalewy,  zdarzającego się  przy systemie  jednowężowym.  Urządzenia  zalewające  stosowane do uszczelniania
oczyszczonych,  wysuszonych  i  podgrzanych  (aż  do  nadtopienia  asfaltu  przy  krawędziach  pęknięcia)  lancą
gorącego powietrza, powinny być wyposażone w specjalne końcówki w postaci skrzyneczki metalowej bez dna (
wysokości  około 50 mm, szerokości 60, 80, 100 lub 120 mm i długości około 200 mm). W tej skrzyneczce
należy utrzymywać stały (zbliżony do górnego) poziom gorącej zalewy (przez ciągłe jej uzupełnianie w miarę
zużycia) i przesuwać ją (osiowo) wzdłuż uszczelnionego pęknięcia. Jest to tzw. metoda pasmowego uszczelniania
pęknięć. Przy małym zakresie uszczelnień, zalewę asfaltową można nalewać ręcznie, przy pomocy np. konewek.
Urządzenie  zalewające,  ręczne  lub  mechaniczne,  powinno  zapewnić  równomierne  wypełnienie  odpowiednio
przygotowanego pęknięcia do poziomu powierzchni warstwy ścieralnej z niewielkim meniskiem wklęsłym.

3.8. Urządzenia do posypywania zalewy materiałem sypkim
Najczęstszym sposobem jest manualne posypywanie zalanych pęknięć drobnoziarnistym materiałem sypkim.
Przy stosowaniu mechanicznych zalewarek prowadzonych ręcznie, które są często wyposażone w zbiorniczki z
materiałem wysypującym się przez regulowaną szczelinę, posypywanie następuje mechanicznie.

4. TRANSPORT

4.1.       Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2. Transport zalewy asfaltowej
Zalewa  powinna  być  transportowana  w  dostarczanych  metalowych  pojemnikach  (hobokach  -  wiadrach  z
pokrywą, o pojemności 10, 20, 25 lub 30 litrów) z cienkiej (od 0,2 do 0,3 mm) talkowanej od wewnątrz blachy, z
zamknięciem (deklem - przykrywką) zabezpieczającym zalewę przed zanieczyszczeniem, lub w odpowiednich
szczelnych workach (10, 20 lub 30 litrów pojemności) z tworzywa syntetycznego, które rozpuszcza się w zalewie
w trakcie jej podgrzewania do temperatury roboczej nie wpływając na pogorszenie właściwości zalewy.

4.3. Transport gruntownika
Gruntownik powinien być transportowany w dostarczonych szczelnych pojemnikach (od 20 do 30 litrów), z
tworzywa sztucznego lub z metalu. Ze względu na łatwopalność, gruntownik powinien być transportowany z
zachowaniem przepisów przeciwpożarowych.

4.4. Transport  materiałów  do  posypywania  zalewy
Cement należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem.
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Mączkę kamienną workowaną można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed
zawilgoceniem.
Kruszywo  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót związanych z naprawą spękań, nie mogą występować opady atmosferyczne,  a
temperatura powietrza w trakcie wypełniania spękań zalewą bitumiczną nie powinna być niższa od +5oC.

5.3. Podstawowe  metody  naprawiania  (uszczelniania)  spękań
Rozróżnia się następujące metody uszczelniania spękań:

a) uszczelnianie pasmowe, polegające na wypełnianiu gorącą zalewą przestrzeni między oczyszczonymi,
podgrzanymi  i  nadtopionymi  lancą  gorącego  powietrza,  ściankami  pęknięcia,  z  jednoczesnym
uformowaniem nad pęknięciem paska zalewy o grubości około 1,5 mm i szerokości zależnej od stopnia
degradacji nawierzchni przy pęknięciu.
Przy nie spękanych krawędziach warstwy ścieralnej obok pęknięcia, wystarczy uformowanie pasma zalewy
o szerokości od 60 do 70 mm, zaś przy widocznych włoskowatych, zapoczątkowanych pęknięciach obok
zasadniczego  pęknięcia,  należy  zwiększyć  szerokość  uszczelniającego  pasma  nawet  do  20  cm.  Przy
większym zdegradowaniu warstw bitumicznych wokół pęknięcia należy wyfrezować uszkodzone fragmenty
nawierzchni specjalnymi frezarkami (o szerokości walca frezującego 300, 350 lub 500 mm) i  odbudować
warstwę  nową mieszanką mineralno-asfaltową o zbliżonym składzie  do składu  i  właściwości  istniejącej
warstwy ścieralnej,  a po jej zagęszczeniu i  ostygnięciu wyfrezować szczeliny (szer.  od 12 do 15 mm i
głębokości 25 mm) nad istniejącym pęknięciem i uszczelnić je metodą opisaną niżej (5.3.b lub 5.3.c). Po
uformowaniu  paska  gorącej  zalewy  należy  posypać  go  materiałem suchym,  czystym  drobnoziarnistym
(cementem, mączką kamienną, piaskiem łamanym lub mieszanką drobną granulowaną o uziarnieniu od 1 do
2 mm). Nie powinno się stosować kruszywa o uziarnieniu większym od 2 mm ze względu na tworzenie się
widocznych nierówności  na jezdni (np. przy posypywaniu grysem o uziarnieniu od 1 do 3 mm gorącej
zalewy  w  poprzecznych  pęknięciach,  dodatkowe  nierówności  w  kierunku  podłużnym,  spowodowane
uszczelnianiem, wzrosną z 1,5 mm do 3,0 mm).
b) uszczelnianie spękań poszerzonych frezarką Spękania o rozwartości ścianek mniejszej od 8 mm (a w
przypadku odległości pęknięć poprzecznych mniejszej od 4 metrów przy rozwartości ścianek mniejszej od 6
mm),  przed wypełnieniem ich gorącą  zalewą,  należy poszerzyć  frezarką  mechaniczną  do szerokości  co
najmniej  12  mm,  na  głębokość  25  mm.  Poszerzone  pęknięcie  należy  dokładnie  oczyścić  mechaniczną
szczotką z wirującym dyskiem z drutów stalowych, a następnie (jeśli wg zaleceń producenta lub aprobaty
technicznej  zachodzi  taka  potrzeba)  zagruntować  gruntownikiem  (roztworem  środka  zwiększającego
przyczepność).  Po odparowaniu rozpuszczalnika z gruntownika należy zalać szczelinę gorącą zalewą do
poziomu powierzchni warstwy ścieralnej, jeśli roboty uszczelniające wykonywane są w porze letniej kiedy
występują wysokie temperatury. Przy temperaturach niższych, ale zawsze powyżej +5oC, należy pozostawić
nad pęknięciem menisk wklęsły by umożliwić  wyciskanie  zalewy,  w porze gorącego  lata,  do poziomu
powierzchni warstwy ścieralnej.

c) metoda kombinowana, która ma taki sam zakres stosowania jak metoda opisana w punkcie 5.3.b, lecz zamiast
stosowania  szczotek  mechanicznych  do  oczyszczania  poszerzonych  pęknięć  oraz  powlekania
gruntownikiem  ścianek  poszerzonego  pęknięcia,  stosuje  się  lancę  gorącego  powietrza,  którą  czyści  się
poszerzone pęknięcie, podgrzewa i nadtapia asfalt z jego ścianek i krawędzi, co zapewnia bardzo dobrą
przyczepność  zalewy  do  ścianek  i  krawędzi  pęknięcia.  Tak  przygotowane  poszerzone  pęknięcia  są
wypełniane metodą pasmową, jak w pkt 5.3.a.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiały i wymagane
wyniki  badań  materiałów  przeznaczonych  do  wykonania  naprawy  spękań  i  przedstawić  je  Inżynierowi  do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót należy badać szerokość i głębokość oraz czystość spękań po oczyszczeniu. Wizualnie i dotykiem
należy sprawdzić, czy oczyszczone ścianki spękania nie zawierają żadnych niezwiązanych okruchów mieszanki
mineralno-asfaltowej,  ziarn  kruszywa,  pyłów  oraz  śladów wilgoci,  a  także  śladów  i  plam  olejowych.  Jeżeli
występują  jakiekolwiek  ślady  wilgoci  należy  je  usunąć  lancą  gorącego  powietrza.  Plamy  olejowe  należy
wytrawić odpowiednimi rozpuszczalnikami.
Jeżeli ścianki oczyszczonego pęknięcia są pokrywane gruntownikiem należy sprawdzić dotykiem czy naniesiona
warstewka  środka  zwiększającego  przyczepność  nie  zawiera  nieodparowanych  cząstek  rozpuszczalnika
(zagruntowane ścianki przy pocieraniu palcem nie powinny wykazywać objawów ścierania gruntownika).
Należy  stale  sprawdzać  makroskopowo  barwę  i  konsystencję  zalewy  oraz  wskazania  czujników temperatury
zalewy  i  oleju  grzewczego.  W  razie  jakichkolwiek  wątpliwości  należy  pobrać  do  dwóch  jednolitrowych,
czystych metalowych puszek (z przykrywkami) próbki zalewy i dostarczyć je wraz z kopią świadectwa badania
(producenta)  do  właściwego  laboratorium  celem  wykonania  badań  kontrolnych.  Po  zalaniu  pęknięć  należy
wizualnie sprawdzić prawidłowość ich wypełnienia zalewą.
Jeżeli gorącą zalewę posypano materiałem drobnoziarnistym, to należy sprawdzić makroskopowo czy materiał
ten równomiernie pokrywa zalaną powierzchnię spękania.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka  obmiarowa
Jednostką obmiarową jest metr naprawionych spękań.
Powierzchnię  ewentualnych  uszczelnień  spękań  siatkowych  wokół  poprzecznych  lub  podłużnych  spękań
nawierzchni,  uszczelnianych  metodą  pasmową,  pomierzoną  w  m2,  przelicza  się  dzieląc  ją  przez  średnią
szerokość  nominalnego  paska  uszczelnienia  metodą  pasmową  równą  0,07  metra  i  otrzymując  długość  (w
metrach) uszczelnionych pęknięć metodą pasmową.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktów 5 i 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- frezowanie uszkodzonych fragmentów nawierzchni,
- poszerzenie spękań frezarką,
- oczyszczenie spękań i usunięcie śladów i plam olejowych,
- zagruntowanie ścianek spękań gruntownikiem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena uszczelnienia 1 m spękania nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę,
- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacją projektową, ST i ewentualnie zaleceniami Inspektora Nadzoru,
- pomiary i badania laboratoryjne,
- odtransportowanie sprzętu z placu budowy.
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10.     PRZEPISY ZWIĄZANE

 10.1.    Normy
PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
PN-EN197-1,2002 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności A12005
PN-EN 13043:2004 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych

D.05.03.17     REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH 

1.       WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót, które zostaną wykonane w zakresie wymienionym w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych ST
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Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  i
odbiorem remontu cząstkowego nawierzchni  bitumicznych, wszystkich typów i rodzajów i obejmują: naprawę
wybojów i obłamanych krawędzi, uszczelnienie pojedynczych pęknięć i wypełnienie ubytków.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Remont  cząstkowy  nawierzchni -  zespół  zabiegów  technicznych,  wykonywanych  na  bieżąco,
związanych  z  usuwaniem  uszkodzeń  nawierzchni
zagrażających  bezpieczeństwu ruchu,  jak  również  zabiegi  obejmujące  małe  powierzchnie,  hamujące
proces  powiększania  się  powstałych  uszkodzeń.
Pojęcie „remont cząstkowy nawierzchni” mieści się w ogólnym pojęciu „utrzymanie nawierzchni”, a to z
kolei  jest  objęte  ogólniejszym  pojęciem  „utrzymanie  dróg”.
Rodzaje zabiegów w asortymentach robót utrzymaniowych podano w tablicy 1.

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niż grubość warstwy
ścieralnej.

1.4.3. Wybój -  wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż grubość warstwy
ścieralnej.
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Tablica 1. Rodzaje zabiegów w asortymentach robót utrzymaniowych w zależności od objawów uszkodzeń X - zależność możliwa, (X) - zależność opcjonalna



Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do 1 mm, od
0  do  2  mm  lub  od  0  do  4  mm)  o  dobranym  uziarnieniu  z  anionową  lub  kationową  emulsją  asfaltową
modyfikowaną  odpowiednimi  dodatkami.  Jest  dostarczana  przez  producentów  w  szczelnych  10,  20  30
kilogramowych  pojemnikach  (hobokach  -  wiadrach  z  pokrywą  lub  szczelnych  workach  z  tworzywa
syntetycznego). Emulsja asfaltowa w mieszance ulega rozpadowi na skutek odparowywania wody.
Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypełnienia porów - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do 1 mm)
o dobranym uziarnieniu z modyfikowanym asfaltem upłynnionym szybkoodparowującym rozpuszczalnikiem.
Służy  do  powierzchniowego  uszczelniania  porowatych  warstw  ścieralnych  nawierzchni  bitumicznych.
Dostarczana jest w szczelnych (10, 20 i 30 kg) pojemnikach.

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.       MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  ST  D.00.00.00
„Wymagania ogólne”.

2.2. Rodzaje  materiałów  do  wykonywania  cząstkowych  remontów  nawierzchni  bitumicznych
Technologie  usuwania  uszkodzeń  nawierzchni  i  materiały  użyte  do  tego  celu  powinny  być  dostosowane
do rodzaju i wielkości uszkodzenia, np. wg tablicy 1.
Głębokie  powierzchniowe  uszkodzenia  nawierzchni  (ubytki  i  wyboje)  oraz  uszkodzenia  krawędzi  jezdni
(obłamania) należy naprawiać:
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na gorąco”,
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na zimno”,
-  techniką  sprysku  lepiszczem  i  posypania  grysem  o  odpowiednim  uziarnieniu  (zasada  jak  przy
powierzchniowym utrwaleniu),
-  przy użyciu  specjalnych  maszyn  (remonterów),  które  wrzucają  pod ciśnieniem mieszankę grysu  i  emulsji

asfaltowej bezpośrednio do naprawianego wyboju.
Powierzchniowe ubytki warstwy ścieralnej należy naprawiać:
- mieszankami mineralno-asfaltowymi typu „slurry seal” wg ST D.05.03.19 „Cienkie warstwy na zimno
(typu slurry seal)”, a także mieszankami szybkowiążącymi,
-  mieszankami  mineralno-asfaltowymi  do  wypełniania  porów  w  ścieralnych  warstwach  nawierzchni
(dostarczanymi w szczelnych opakowaniach),
- konfekcjonowanymi     mieszankami     mineralno-emulsyjnymi     (dostarczanymi     w     szczelnych

pojemnikach),
- metodą powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem kationowych szybkorozpadowych emulsji asfaltowych,
-  przy  użyciu  specjalnych  maszyn  (remonterów),  które  podczas  przejścia  spryskują  nawierzchnię  emulsją,

rozsypują grysy i wciskają je w emulsję.

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na gorąco

2.3.1. Beton asfaltowy
Beton  asfaltowy  wytwarzany  wg  ST  D.05.03.05  „Nawierzchnia  z  betonu  asfaltowego”  powinien  mieć
uziarnienie  dostosowane do głębokości  uszkodzenia (po jego  oczyszczeniu z luźnych cząstek nawierzchni  i
zanieczyszczeń obcych), przy czym największe ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny się mieścić w
przedziale od 1/3 do 1/4 głębokości uszkodzenia do 80 mm. Przy głębszych uszkodzeniach należy zastosować
odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i
właściwościach fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni.

2.3.2. Asfalt lany
Asfalt  lany  powinien  być  wytwarzany i  wbudowywany  wg ST D.05.03.07  „Nawierzchnia  z  asfaltu  lanego”.
Składniki mieszanki mineralnej do asfaltu lanego powinny być tak dobrane, aby: 
a) wymiar największego ziarna w mieszance nie był większy od 1/3 głębokości  wypełnianego ubytku (przy
ubytkach do 50 mm),
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b) mieszanka mineralna miała uziarnienie równomiernie stopniowane, a krzywa uziarnienia mieszanki mieściła
się w granicznych krzywych dobrego uziarnienia wg PN-S-96025:2000.
Próbki laboratoryjne wykonane z asfaltu lanego powinny wykazywać następujące właściwości:
- penetracja trzpieniem o powierzchni 5 cm2 w temp. 40o C, po 30 minutach, mm, nie więcej niż 5
przyrost penetracji po następnych 30 min., mm, nie więcej niż 0,6
rozmieszczenie ziaren kruszywa w przełomie gotowej warstwy - równomierne.

2.4. Mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane „na zimno”

2.4.1. Mieszanki  mineralno-asfaltowe  o  długim  okresie  składowania  (workowane)
Do krótkotrwałego wypełniania uszkodzeń (ubytków) nawierzchni bitumicznych mogą być stosowane mieszanki
mineralno-asfaltowe  wytwarzane  i  wbudowywane  „na  zimno”,  które  uzyskały  aprobatę  techniczną,  wydaną
przez uprawnioną jednostkę.
Zastosowanie  tych  mieszanek  jest  uzasadnione,  gdy  nie  można  użyć  mieszanek  mineralno-bitumicznych  „na
gorąco”.

2.4.2. Mieszanki mineralno-emulsyjne szybkowiążące
Szybkowiążąca mieszanka mineralno-emulsyjna wytwarzana i  wbudowywana „na zimno” wytwarzana jest z
dwóch składników:
- drobnoziarnistej mieszanki mineralnej, dostarczanej przez producentów, o uziarnieniu ciągłym od 0 do 4 mm,

od 0 do 6 mm  lub od 0 do 8 mm,  ze  specjalnymi (chemicznymi)  dodatkami uszlachetniającymi,
- kationowej emulsji asfaltowej wytwarzanej na bazie  asfaltu  modyfikowanego polimerami albo z dodatkiem

naturalnego  kauczuku.  Mieszankę    mineralno-emulsyjną    należy    wytwarzać    w    betoniarkach
wolnospadowych,   zgodnie  z warunkami    technicznymi    wykonania    podanymi    przez    producenta.
Wytworzona    mieszanka o konsystencji ciekłej zaprawy musi być wbudowana w nawierzchnię w ciągu kilku
minut od momentu wytworzenia.

Grubość jednorazowo ułożonej warstwy nie może być większa od czterokrotnego wymiaru największego ziarna
w mieszance (np. mieszankę od 0 do 6 mm można ułożyć warstwą do 2 cm). Do napraw można stosować tylko
mieszanki  mineralne  i  emulsje  asfaltowe,  które  uzyskały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez  uprawnioną
jednostkę i spełniają zawarte w niej wymagania.

2.4.3. Mieszanki mineralno-emulsyjne (typu „slurry seal”)
Przy większych powierzchniowych uszkodzeniach nawierzchni można stosować mieszanki mineralno-emulsyjne
wytwarzane i wbudowywane wg ST D.05.03.19 „Cienkie warstwy na zimno (typu „slurry seal”).

2.4.4. Konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne
Do  powierzchniowego  uszczelnienia  porowatych  (rakowatych)  warstw  ścieralnych  mogą  być  stosowane
konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne, dostarczane przez producentów w szczelnych pojemnikach
(10,  20  lub  30  kg).  Można  stosować  tylko  konfekcjonowane  mieszanki  mineralno-emulsyjne  posiadające
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę i spełniające zawarte w niej wymagania.

2.4.5. Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypełniania porów
Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypełniania  porów składają się z  drobnoziarnistego  piasku o uziarnieniu
ciągłym od 0 do 1 mm, wypełniacza i asfaltu upłynnionego ze środkiem adhezyjnym. Mieszanki te zaleca się
stosować  do  napraw  powierzchniowego  utrwalenia  i  do  uzupełniania  ubytków  zaprawy  lub  lepiszcza  w
warstwach  ścieralnych  nawierzchni  bitumicznych.  Mieszanka  przy  wypełnianiu  porów  oddziaływuje
regenerująco  na zestarzały asfalt,  w związku z czym zastosowanie jej  jest  szczególnie  korzystne  dla starych
warstw  ścieralnych.  Można  stosować  tylko  mieszanki,  które  posiadają  aprobatę  techniczną  wydaną  przez
uprawnioną jednostkę i spełniają zawarte w niej wymagania.

2.5. Kruszywo
Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować grysy odpowiadające wymaganiom podanym
w PN-EN13043;2004.

2.6. Lepiszcze
Do  remontu  cząstkowego  nawierzchni  bitumicznych  należy  stosować  kationowe  emulsje  asfaltowe  nie
modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70 odpowiadające wymaganiom podanym w
EmA-99  [3].  Przy  remoncie  cząstkowym  nawierzchni  obciążonych  ruchem  większym  od  średniego  należy
stosować kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65 MP, K1-70 MP wg EmA-
99 [3].
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Można stosować tylko emulsje asfaltowe posiadające aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę.

2.7. Zalewa bitumiczna
Do  uszczelniania  spękań  nawierzchni  bitumicznych  należy  stosować  zalewę  asfaltową  o  właściwościach
odpowiadających  wymaganiom  ST  D.05.03.15  „Naprawa  (przez  uszczelnienie)  podłużnych  i  poprzecznych
spękań nawierzchni bitumicznych”.

2.8. Taśmy kauczukowo-asfaltowe
Przy  wykonywaniu  remontu  cząstkowego  nawierzchni  bitumicznych  mieszankami  mineralno-asfaltowymi  na
gorąco należy stosować kauczukowo-asfaltowe taśmy samoprzylepne w postaci wstęgi uformowanej  z asfaltu
modyfikowanego polimerami, o przekroju prostokątnym o szerokości od 20 do 70 mm, grubości od 2 do 20 mm,
długości od 1 do 10 m, zwinięte na rdzeń tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym. Taśmy powinny
charakteryzować się:
- dobrą przyczepnością do pionowo przeciętej powierzchni nawierzchni,
- wytrzymałością na ścinanie nie mniejszą niż 350 N/30 cm2,
- dobrą giętkością w temperaturze -20o C na wałku ∅ 10 mm,
- wydłużeniem przy zerwaniu nie mniej niż 800%,
- odkształceniem trwałym po wydłużeniu o 100% nie większym niż 10%,
- odpornością na starzenie się.
Taśmy te służą do dobrego połączenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco z pionowo
przyciętymi ściankami naprawianej warstwy bitumicznej istniejącej nawierzchni. Szerokość taśmy powinna być
równa grubości wbudowywanej warstwy lub mniejsza o 2 do 5 mm. Cieńsze taśmy (2 mm) należy stosować
przy  szerokościach  naprawianych  ubytków  (wybojów)  do  1,5  metra,  zaś  grubsze  (np.  10  mm)  przy
szerokościach większych od 4 metrów.

3. SPRZĘT

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawą
W  zależności  od  potrzeb  Wykonawca  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  ze  sprzętu  do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:
-  przecinarki  z  diamentowymi  tarczami  tnącymi,  o  mocy  co  najmniej  10  kW,  lub  podobnie  działające

urządzenia, do przycięcia krawędzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania
uszkodzonym miejscom geometrycznych kształtów (możliwie zbliżonych do prostokątów),

- sprężarki o wydajności od 2 do 5 m3 powietrza na minutę, przy ciśnieniu od 0,3 do 0,8 MPa,
- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirującymi dyskami z drutów stalowych. Średnica dysków

wirujących (z drutów stalowych) z prędkością 3 000 obr./min nie powinna być mniejsza od 200 mm. Szczotki
służą do czyszczenia naprawianych pęknięć oraz krawędzi przyciętych warstw  przed dalszymi pracami, np.
przyklejeniem do nich samoprzylepnych taśm kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochłaniaczami zanieczyszczeń) zamocowane na
specjalnych pojazdach samochodowych.

3.3. Skrapiarki
W zależności od potrzeb należy zapewnić użycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej stosowanej w
technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania kruszywem o odpowiednim uziarnieniu. Do większości robót
remontowych  można  stosować  skrapiarki  małe  z  ręcznie  prowadzoną  lancą  spryskującą.  Podstawowym
warunkiem  jest  zapewnienie  stałego  wydatku  lepiszcza,  aby  ułatwić  operatorowi  równomierne  spryskanie
lepiszczem naprawianego miejsca w założonej ilości (l/m2).

3.4. Betoniarki
Do  mieszania  składników  szybkowiążących  mieszanek  mineralno-emulsyjnych  powinny  być  zastosowane
wolnospadowe  betoniarki  o  pojemności  dostosowanej  do  zakresu  wykonywanych  robót  i  czasu  wiązania
mieszanki. Mogą to być betoniarki o pojemności 25, 50 lub 100 litrów.

3.5.    Sprzęt do uszczelniania pojedynczych pęknięć nawierzchni
Do uszczelniania  pojedynczych  pęknięć  nawierzchni  oraz  otwartych  spoin roboczych  w warstwie  ścieralnej
należy stosować sprzęt podany w ST D.05.03.15 „Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i  poprzecznych
spękań nawierzchni bitumicznych”.
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3.6. Sprzęt do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych „na gorąco” lub „na zimno”
Przy  typowym  dla  remontów  cząstkowych  zakresie  robót  dopuszcza  się  ręczne  rozkładanie  mieszanek
mineralno-bitumicznych  przy  użyciu  łopat,  listwowych  ściągaczek  (użycie  grabi  wykluczone)  i  listew
profilowych.  Do  zagęszczenia  rozłożonych  mieszanek  należy  użyć  lekkich  walców  wibracyjnych  lub
zagęszczarek płytowych.

3.7. Sprzęt do wbudowywania asfaltu lanego
Do wbudowywania  asfaltu  lanego należy zastosować  sprzęt  wymieniony w ST D.05.03.07 „Nawierzchnia  z
asfaltu lanego”.

3.8. Specjalistyczny sprzęt do naprawy powierzchniowych uszkodzeń
Do naprawy powierzchniowych uszkodzeń (w tym wybojów) można użyć specjalne remontery, wprowadzające
pod ciśnieniem kruszywo jednocześnie z modyfikowaną kationową emulsją asfaltową w oczyszczone sprężonym
powietrzem uszkodzenia.
Urządzenia te nadają się do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podłużnych) pęknięć (szerszych od 2 cm)
oraz głębokich ubytków i wybojów (powyżej 3 cm), ale także do wypełniania powierzchniowych  uszkodzeń i
zaniżeń powierzchni warstwy ścieralnej. Remonter powinien być wyposażony w wysokowydajną dmuchawę do
czyszczenia wybojów, silnik o mocy powyżej 50 kW napędzający pompę hydrauliczną o wydajności powyżej 65
l/min  przy  obrotach  2000  obr./min  i  system  pneumatyczny  z  dmuchawą  z  trzema  wirnikami  do  usuwania
zanieczyszczeń i nadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 4 mm, od 4 do 6,3 mm lub od 8 do 12 mm) dużej
prędkości przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsją.  Zbiornik emulsji o pojemności 850 l, podgrzewany
grzałkami o mocy 3 600 W i pompą emulsji o  wydajności  42 l/min wystarcza do wbudowywania 2 000 kg
grysów na zmianę.
Remonter powinien być wyposażony w układ dostarczania grysu przenośnikiem ślimakowym ze standardowego
samochodu samowyładowczego, a także w układ do oczyszczania obiegu emulsji asfaltowej po zakończeniu
remontu cząstkowego.

4.       TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące  transportu  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST
D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych „na gorąco”
Mieszankę  betonu  asfaltowego  należy  transportować  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  ST  D.05.03.05
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.
Przy  naprawie  niewielkich  powierzchni,  należy  transportować  gorącą  mieszankę  mineralno-asfaltową  w
pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.3. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych „na zimno”
Mieszanki  mineralno-asfaltowe  „na  zimno”  powinny  być  transportowane  zgodnie  z  ST  D.05.03.06
„Nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych „na zimno”.

4.4. Transport kruszywa
Kruszywo  powinno  być  transportowane  i  składowane  zgodnie  z  ST  D.05.03.08  ÷  05.03.10  „Nawierzchnia
powierzchniowo utrwalana”.

4.5. Transport lepiszcza  Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna być transportowana zgodnie z
EmA-99.

4.6.Transport asfaltu lanego Asfalt lany powinien być transportowany zgodnie z ST D.05.03.07 „Nawierzchnia z
asfaltu lanego”.

4.7. Transport innych materiałów 
Pozostałe materiały powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami producentów tych materiałów.

5.       WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzeń i prawdopodobnych przyczyn  ich powstania należy ustalić sposób naprawy,
korzystając np. z tablicy 1.
Przygotowanie  uszkodzonego  miejsca  (ubytku,  wyboju  lub  obłamanych  krawędzi  nawierzchni)  do  naprawy
należy wykonać bardzo starannie przez:
-  pionowe  obcięcie  (najlepiej  diamentowymi  piłami  tarczowymi)  krawędzi  uszkodzenia  na  głębokość

umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej np. prostokąta,
- usunięcie luźnych okruchów nawierzchni,
- usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,
- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziarn grysu, żwiru, piasku i pyłu.

5.3. Uszczelnianie pojedynczych pęknięć nawierzchni
Pojedyncze pęknięcie i otwarte spoiny robocze należy przygotować do wypełnienia i wypełnić zgodnie z  ST
D.05.03.15 „Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych”.

5.4. Naprawa  wybojów  i  obłamanych  krawędzi  nawierzchni  mieszankami  mineralno-
asfaltowymi „na gorąco” lub „na zimno”
Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), należy spryskać dno i boki
naprawianego miejsca szybkorozpadową kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5 l/m2 - przy  stosowaniu do
naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych „na zimno”, zaś przy zastosowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych
„na gorąco” - zamiast spryskania bocznych ścianek naprawianego uszkodzenia  alternatywnie można przykleić
samoprzylepne  taśmy  kauczukowo-asfaltowe  (p.  2.8).  Mieszankę  mineralno-asfaltową  należy  rozłożyć  przy
pomocy  łopat  i  listwowych  ściągaczek  oraz  listew  profilowych.  W  żadnym  wypadku  nie  należy  zrzucać
mieszanki ze środka transportu bezpośrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a następnie je rozgarniać.
Mieszanka  powinna  być  jednakowo  spulchniona  na  całej  powierzchni  naprawianego  miejsca  i  ułożona  z
pewnym nadmiarem, by po jej zagęszczeniu naprawiona powierzchnia była równa z powierzchnią sąsiadujących
części nawierzchni. Różnice w poziomie naprawionego miejsca i istniejącej nawierzchni przeznaczonej do ruchu
z prędkością powyżej 60 km/h, nie powinny być większe od 4 mm. Rozłożoną mieszankę należy zagęścić walcem
lub zagęszczarką płytową.
Przy naprawie obłamanych krawędzi nawierzchni należy zapewnić odpowiedni opór boczny dla zagęszczanej
warstwy i dobre międzywarstwowe związanie.
Jeżeli  wybój  nastąpił  wokół  pęknięcia  poprzecznego  lub  podłużnego,  to  po  jego  naprawieniu  należy
niezwłocznie wyfrezować nad pęknięciem w wykonanej łacie szczelinę o szerokości 12 mm i głębokości 25 mm,
a następnie wypełnić ją zalewą asfaltową, zgodnie z ST D.05.03.15 „Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i
poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych”.

5.5. Uzupełnianie ubytków ziaren kruszywa i zaprawy na powierzchni warstwy ścieralnej

5.5.1.   Uzupełnianie   ubytków   ziaren   kruszywa   i   zaprawy   na   powierzchni   warstwy   ścieralnej
mieszankami mineralno-emulsyjnymi typu „slurry seal”
Przy  ubytkach  ziarn  kruszywa  i  zaprawy  na  mniejszych  powierzchniach  jezdni  (poniżej  10%  powierzchni
remontowanego odcinka drogi) można stosować konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne o dobranym
uziarnieniu (od 0 do 1 mm, od 0 do 2 mm lub od 0 do 4 mm) w zależności od głębokości tekstury warstwy
ścieralnej.  Im głębsza jest tekstura,  tym większe ziarna powinny być  w zastosowanej  mieszance mineralno-
emulsyjnej.
Naprawione podłoże musi być bardzo czyste i pożądane jest by było nieco wilgotne, ale w żadnym przypadku
nie może być mokre. Suche podłoże przyspiesza wiązanie mieszanki.
Dla uzyskania lepszego powiązania z istniejącym  podłożem  należy powierzchnię starej warstwy  asfaltowej
spryskać emulsją w ilości od 0,2 do 0,3 kg/m2 lub wetrzeć szczotkami w podłoże rozcieńczone wodą (w stosunku
1: 1) konfekcjonowaną mieszankę mineralno-emulsyjną w ilości od 0,8 do 1,0 kg/m2.
Aby utrzymać czas wysychania i wiązania zaprawy w racjonalnych granicach (od 1 do 3 godz.) należy pracować
tylko przy suchej i gorącej pogodzie (temperatura podłoża powyżej 10o C), a zaprawę nanosić tylko w cienkich
warstwach (do 3 kg/m2 w jednej warstwie, przy potrzebie wbudowania większej ilości należy to zrobić w dwóch
warstwach po 3 kg/m2). Druga warstwa może być wbudowana dopiero po wyschnięciu pierwszej warstwy.
Konfekcjonowaną   mieszankę   mineralno-emulsyjną   należy   wylewać   ze   szczelnych   pojemników    i
rozprowadzać przy pomocy gumowych listew przesuwanych ręcznie po powierzchni lub też przy pomocy ręcznie
przesuwanych urządzeń rozkładających (skrzynie bez dna z gumowymi listwami ściągającymi).
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Wykonane  uszczelnienie  (uzupełnienie  zaprawy)  może  być  oddane  do  ruchu  dopiero  po  całkowitym
wyschnięciu mieszanki w rozłożonej warstwie.

W zależności od temperatury i wilgotności powietrza celowe jest ograniczenie prędkości ruchu do 40 km/h w
ciągu 1 do 3 dni.

5.5.2. Uzupełnianie  ubytków  zaprawy  na  powierzchni  warstwy  ścieralnej  mieszankami  mineralno-
asfaltowymi do wypełnienia
Mieszanki do wypełniania porów, składając się z drobnoziarnistego piasku, wypełniacza i asfaltu upłynnionego
ze środkiem adhezyjnym, mogą wnikać w czyste pory w warstwie ścieralnej i nieco rozpuszczać (zmiękczać)
asfalt w powierzchniowej warstwie nawierzchni tak, że zapewnia to mocne połączenie mieszanki z podłożem.
Mieszanki należy stosować przy suchej pogodzie i temperaturze powietrza powyżej 5oC. Podłoże musi  mieć
oczyszczone pory i być suche.
Mieszankę nanosi się bardzo cienką warstwą (od 0,8 do 1,3 kg/m2) i bardzo energicznie ściąga się ją listwami.
Bezwzględnie należy unikać wypełniania wybojów tą mieszanką, gdyż w tych miejscach proces odparowywania
rozpuszczalnika trwałby bardzo długo i powodował obniżenie stabilności warstwy w takim miejscu.
Po  około  10  do  20  minutach  od  rozłożenia  mieszanki  należy  równomiernie  posypać  ją  czystym  piaskiem
łamanym od 1 do 2 mm lub grysem od 2 do 4 mm w ilości od 3 do 5 kg/m 2. Po tym zabiegu można  oddać
nawierzchnię do ruchu.

5.5.3. Uzupełnianie ubytków ziarn, kruszyw i lepiszcza na powierzchni warstwy ścieralnej techniką sprysku
lepiszczem i posypania grysem
Technologia  uzupełniania  ubytków  ziarn,  kruszyw  i  lepiszcza  jest  analogiczna  jak  przy  pojedynczym
powierzchniowym  utrwaleniu,  wg  ST  D.05.03.09  „Nawierzchnia  pojedynczo  powierzchniowo  utrwalana”  i
warunki opisane w tej ST powinny być przestrzegane. Technologia ta nie dotyczy dróg o kategorii ruchu od KR3
do KR6.
W zależności  od  ilości  miejsc  z  ubytkami  i  wielkości  ubytków należy stosować  odpowiedni  sprzęt  do ich
naprawy.
Przy większych powierzchniach uszkodzonych należy stosować remonter wykonujący przy jednym przejściu
maszyny, sprysk lepiszczem (kationową emulsją asfaltową), posypanie grysem granulowanym i wciśnięcie go w
lepiszcze.
Przy  mniejszych  powierzchniach  uszkodzonych  należy  zastosować  specjalny  remonter  natryskujący  pod
ciśnieniem jednocześnie  kruszywo  z  modyfikowaną  kationową emulsją  asfaltową.  Remonter  ten  umożliwia
oczyszczenie naprawianego miejsca sprężonym powietrzem, a następnie poprzez tę samą dyszę natryskiwana
jest warstewka modyfikowanej emulsji asfaltowej. Następnie przy użyciu tej samej dyszy natryskuje się pod
ciśnieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsją W końcowej fazie należy zastosować
natrysk  naprawianego  miejsca  kruszywem  frakcji  od  2  do  4  mm.  W  zależności  od  tekstury  naprawianej
nawierzchni  należy  zastosować  odpowiednie  uziarnienie  grysu  (od  2  do  4  mm  lub  od  4  do  6,3  mm).
Bezpośrednio po tak wyremontowanym miejscu może odbywać się ruch samochodowy.

6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00
„Wymagania ogólne”.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiały oraz wymagane
wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić je Inżynierowi do akceptacji.

6.3.    Badania w czasie robót

6.3.1.   Badania przy uszczelnianiu spękań nawierzchni
W czasie uszczelniania spękań nawierzchni bitumicznych Wykonawca powinien prowadzić badania zgodnie z
ST D.05.03.15 „Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych”.

6.3.2.   Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych
W czasie wykonywania napraw uszkodzeń należy kontrolować:
- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, którymi będzie wykonywany remont

uszkodzonego miejsca,
- skład wbudowywanych mieszanek:
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- betonu asfaltowego, zgodnie z ST D.05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”,
- asfaltu lanego, zgodnie z ST D.05.03.07 „Nawierzchnia z asfaltu lanego”,
- mineralno-asfaltowych „na zimno”, zgodnie z ST  D.05.03.06 „Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych „na zimno”,
- mieszanek  mineralno-emulsyjnych, w  zależności  od  uziarnienia  mieszanki  mineralnej,  conajmniej jedno

badanie na każde rozpoczęte 10 000 kg przy mieszankach o uziarnieniu od 0 do 1 mm, na każde 30 000 kg
przy uziarnieniu od 0 do 3 mm i dalej odpowiednio: na każde 50 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 5 mm i na
każde 80 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 8 mm (uziarnienie i ilość lepiszcza),

-  mieszanek  mineralno-asfaltowych   „na  zimno”  do  powierzchniowego  wypełniania   ubytkówzaprawy
(porów) - na każde rozpoczęte 10 000 kg co najmniej jedno badanie składu mieszanki (uziarnienie i ilość
lepiszcza),

- ilość wbudowywanych materiałów na 1 m2 - codziennie,
-
równość naprawianych fragmentów - każdy fragment
Różnice między naprawioną powierzchnią a sąsiadującymi powierzchniami, nie powinny być większe od 4 mm
dla dróg o prędkości ruchu powyżej 60 km/h i od 6 mm dla dróg o prędkości poniżej 60 km/h,
- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien być zgodny ze spadkiem
istniejącej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna być wykonana ponad krawędź otaczającej nawierzchni o
2 do 4 mm, jeśli  warstwę wypełniającą wykonano z mieszanki mineralno-asfaltowej  „na zimno” (o długim
okresie  składowania).  Przy  innych  rodzajach  mieszanek,  które  są  mniej  podatne  na  dogęszczenie  poziom
warstwy wypełniającej ubytek powinien być wyższy od otaczającej nawierzchni o 1 do 2 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej powierzchni nawierzchni; zaś
dla uszczelnionych spękań poprzecznych i podłużnych jednostką obmiaru jest m (metr).

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeśli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega:
-przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcięcie krawędzi, oczyszczenie dna i krawędzi, usunięcie

wody),
- ew. spryskanie dna i boków emulsją asfaltową,
- ew. przyklejenie taśm kauczukowo-asfaltowych,
-  ew. poszerzenie spękań przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie i osuszenie spękań, usunięcie śladów i

plam olejowych oraz zagruntowanie ścianek spękań gruntownikiem.

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2.    Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem spękań obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- wywóz odpadów,
- dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę,
- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacją projektową i SST,
- pomiary i badania laboratoryjne,
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- odtransportowanie sprzętu z placu budowy.

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN-EN-13043;2004    Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych
PN-S-96025:2000 Drogi     samochodowe     i     lotniskowe.     Nawierzchnie     

asfaltowe.Wymagania
PN-EN 13108-1:2008   Mieszanki mineralno asfaltowe cz.1. Beton asfaltowy
PN-EN 13108-2:2008    Mieszanki mineralno asfaltowe cz.2. Beton asfaltowy do 

cienkich warstw.
PN-EN 13108-3:2006/  Mieszanki mineralno asfaltowe cz.3. Bardzo miękki beton 

asfaltowy. AC2008
PN-EN 13108-7:2008. Mieszanki mineralno asfaltowe cz.7. Beton asfaltowy porowaty.

10.2. Inne dokumenty

1.   Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,  instrukcje.  Zeszyt  60.
IBDiM, Warszawa, 1999.
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D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej na stanowiskach parkingowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót, które zostaną wykonane w zakresie wymienionym w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonywaniem nawierzchni  z kostki  brukowej betonowej,  zgodnie z lokalizacją określoną w Dokumentacji
Projektowej.

1.4. Określenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.  Produkowana jest jako
kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  ST  D.00.00.00
„Wymagania ogólne”.

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. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i  szorstka,  a krawędzie  kostek równe  i  proste,
wklęśnięcia nie powinny przekraczać:
- 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm,

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Należy stosować kostkę o grubości 80 mm:
- Tolerancje wymiarowe wynoszą:
a) na długości +3 mm,
b) na szerokości +3 mm,
c) na grubości+5 mm.
- Kolor kostek do ustalenia z Zamawiającym

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość  na  ściskanie  po  28  dniach  (średnio  z  6-ciu  kostek)  nie  powinna  być  mniejsza  niż  60  MPa.
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej  kostki  nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1;2003 i wynosić nie
więcej niż 5%.
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2.2.6. Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-EN  206-
1;2003 Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:
- próbka nie wykazuje pęknięć,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest  większe

niż 20%.

2.2.7. Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-EN 1457;2005 powinna wynosić nie
więcej niż 4 mm.

2.3.       Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”.
Zaleca  się stosowanie cementu o jasnym kolorze.  Cement powinien odpowiadać  wymaganiom PN-EN 197-
01;2002/A12005.

2.3.2. Kruszywo
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-EN13042;2004.
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Właściwości  i  kontrola wody stosowanej  do produkcji  betonowych  kostek brukowych  powinny odpowiadać
wymaganiom wg PN-EN 1008;2004.

2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą
laboratoryjną.
Plastyfikatory  zapewniają  gotowym  wyrobom  większą  wytrzymałość,  mniejszą  nasiąkliwość  i  większą
odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00
„Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt  do  wykonania  nawierzchni  z  kostki  brukowej  Małe  powierzchnie  nawierzchni  z  kostki
brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, można stosować mechaniczne urządzenia układające.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.  Do wyrównania
podsypki  z  piasku  można stosować mechaniczne  urządzenie  na  rolkach,  prowadzone liniami  na  szynie  lub
krawężnikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST
D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane  w  czasie  produkcji  kostki  betonowe  układane  są  warstwowo  na  palecie.  Po  uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w
folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe
można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1.       Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Podbudowa
Podłoże pod nawierzchnie z betonowych kostek brukowych na stanowiskach postojowych na parkingach będzie
stanowić:
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- warstwa odsączająca z pospółki.

5.3. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych należy stosować krawężniki uliczne betonowe
wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy krawężników zgodne z Dokumentacją Projektową lub zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

5.4. Podsypka
Bezpośrednio przed układaniem kostki  należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową o proporcjach 1 :  4
grubości 3 cm lub 5 cm, zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

5.5.       Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły
od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych  kostek
przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do  ubijania  ułożonej  nawierzchni  z  kostek  brukowych  stosuje  się  wibratory  płytowe  z  osłoną  z  tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po  ubiciu  nawierzchni  należy  uzupełnić  szczeliny  piaskiem  i  zamieść  nawierzchnię.  Nawierzchnia  z
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00
„Wymagania ogólne”.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.
Niezależnie  od  posiadanego  atestu,  Wykonawca  powinien  żądać  od  producenta  wyników  bieżących  badań
wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie
(przy  produkcji  dziennej  ok.  600  m2 powierzchni  kostek  ułożonych  w  nawierzchni).  Poza  tym,  przed
przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.2.2 i  2.2.3 i
wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie  podłoża  i  podbudowy  polega  na  stwierdzeniu  ich  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową  i
odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie  podsypki  w zakresie  grubości  i  wymaganych  spadków poprzecznych  i  podłużnych  polega  na
stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
- pomierzenie szerokości spoin,
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- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.6.4. Sprawdzenie  cech
geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierówności podłużne
Nierówności  podłużne  nawierzchni  mierzone  łatą  lub  planografem  zgodnie  z  normą  BN-68/8931-04  nie
powinny przekraczać 8 mm.

6.4.2. Spadki poprzeczne Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
tolerancją ± 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać  ± 1
cm.

6.4.4. Szerokość  nawierzchni  Szerokość  nawierzchni  nie  może różnić  się  od  szerokości  projektowanej  o
więcej niż ± 5 cm.

6.4.5. Grubość podsypki Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±
1,0 cm.

6.5. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2
razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka  obmiarowa
Jednostką obmiarową 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 ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne

8.2. Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoża,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.  Zasady ich odbioru są określone w D.00.00.00 „Wymagania

ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano
w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
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- przygotowanie podłoża i podbudowy,
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie podsypki,
- ułożenie i ubicie kostki,
- wypełnienie spoin
-     przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.        PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-EN 14157;2005 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
PN-EN 206-1:2003 Beton zwykły
PN-EN 1338:2005/ Betonowa kostka brukowa
AC:2007
PN-EN 2620;2004 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena A1:2005

zgodności 
PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe wymagania i metody badań
AC2007
BN-80/6775-03/04 Krawężniki betonowe i obrzeża
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
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D - 06.03.02   NAPRAWA POBOCZY GRUNTOWYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z naprawą poboczy gruntowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót, które zostaną wykonane w zakresie wymienionym w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  i
odbiorem naprawianych poboczy gruntowych, w zakresie:
naprawy lokalnie uszkodzonych poboczy,
profilowania i uzupełniania zaniżeń poboczy,
ścinania zawyżonych poboczy lub wykonania rowków odpływowych przez zawyżone pobocze.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Pobocze  gruntowe  -  część  korony  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  zatrzymania  się  pojazdu,
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni, wykonana z gruntu odpowiednio wyrównanego i ukształtowanego w
profilu poprzecznym i podłużnym oraz zagęszczonego.

1.4.2. Dokop  -  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  uzupełnienia  poboczy  położone  poza  pasem
drogowym.

1.4.3. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntu pozyskanego w czasie ścinania
poboczy, a nie wykorzystywanego do ich uzupełnienia.

1.4.4. Wskaźnik zagęszczenia gruntu  - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
wzoru:

gdzie: ρd   - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3)
ρds -maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  (Mg/m3)  przy wilgotności  optymalnej,
określona w normalnej  próbce Proctora,  zgodnie z PN-B-04481 [1], służąca do  oceny zagęszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [6].

1.4.5. Wskaźnik  różnoziarnistości  -  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów
niespoistych, określona wg wzoru:

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

1.4.6. Mieszanka  optymalna  -  mieszanka  gruntu  rodzimego  z  innym  gruntem  poprawiającym  skład
granulometryczny i właściwości gruntu rodzimego.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”

1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  ST  D.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
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2.2. Rodzaje materiałów stosowane na uzupełnienia poboczy

2.2.1. Grunty
Na uzupełniania poboczy mogą być stosowane:
- rozdrobnione skały,
- żwiry i mieszanki, wg PN-EN13043;2004,
- piaski, wg PN-EN 13043;2004,
- żużle   wielkopiecowe   wg   PN-EN   13043;2004   i   inne   żużle   metalurgiczne   ze   starych   hałd
(nierozpadowe) drobnoziarniste lub gruboziarniste po uprzednim rozdrobnieniu oraz zbadaniu, że nie zawierają
żadnych  elementów  szkodliwych  dla  środowiska  naturalnego.  Zaleca  się  stosowanie  żużli,  których  okres
składowania wynosi co najmniej 2 lata.

2.2.2. Mieszanka gliniasto-piaskowa
Do uzupełniania poboczy może być stosowana optymalna mieszanka gliniasto-piaskowa o ramowym składzie
uziarnienia  według tablicy  1.  Krzywa  uziarnienia  mieszanki  powinna posiadać  uziarnienie  ciągłe  i  leżeć  w
obszarze określonym na rysunku 1.

Tablica 1. Ramowy skład uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-piaskowej

Rys. 1. Obszar uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-piaskowej

2.2.4. Mieszanka gruntów z kruszywami odpadowymi
Do uzupełnienia poboczy można również stosować mieszankę gruntu pobocza z:
- odpadami kruszywa łamanego (frakcji od 0 do 4; od 0 do 8; od 0 do 12; od 0 do 16 mm),
- żużlami paleniskowymi hutniczymi po zakończeniu procesu ich rozpadu (frakcja od 0 do 31,3 mm).

2.2.5. Destrukt  z  frezowania  nawierzchni  bitumicznych
Do uzupełnienia poboczy można stosować destrukt o granulacji od 0 do 16 mm.

2.3. Wymagania dla gruntów i mieszanek
Materiały wyszczególnione w punktach od 2.2.1 do 2.2.4 powinny mieć odpowiednio zróżnicowane frakcje, a
ich wskaźnik różnoziarnistości powinien spełniać warunek wyrażony wzorem:

O ile nie przewidziano tego inaczej w SST, przydatność materiału Wykonawca powinien sprawdzić na odcinku
próbnym i uzyskać zgodę Inżyniera na zastosowanie tego materiału.

2.4. Woda
Należy  stosować  wodę  odpowiadającą  wymaganiom  PN-EN 1008;2004.  Bez  badań  laboratoryjnych  można
stosować pitną wodę wodociągową.

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00
„Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca   przystępujący   do   naprawy   poboczy  gruntowych   powinien   wykazać   się   możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
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- zrywarek, kultywatorów lub bron talerzowych do ewentualnego spulchnienia gruntów,
- równiarek do profilowania przekroju poprzecznego poboczy,
- ścinarek poboczy,
- ładowarek czołowych i chwytakowych do załadunku gruntu,
- walców statycznych gładkich i ogumionych wielokołowych lub walców wibracyjnych do 5 ton,
- płytowych zagęszczarek wibracyjnych,
-  przewoźnych  zbiorników  na  wodę  wyposażonych  w  urządzenia  do  równomiernego  i  kontrolowanego

rozpryskiwania wody oraz w pompy do napełniania zbiorników wodą,
- szczotek mechanicznych

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Środki transportu do wykonania robót
Do  wykonania  robót  Wykonawca  zapewni  dowolne  środki  transportowe  (np.  samochody  skrzyniowe,
samochody samowyładowcze lub ciągniki  z przyczepami).  Preferuje się stosowanie środków transportowych
samowyładowczych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Założenia ogólne
Pobocza stanowią boczne oparcie dla nawierzchni i powinny zapewniać szybkie odprowadzenie wody z jezdni i
poboczy. Wewnętrzna krawędź pobocza i zewnętrzna krawędź jezdni powinny stanowić jedną linię, a spadek
poprzeczny poboczy gruntowych powinien być większy od spadku poprzecznego jezdni, np. o 2%. Pochylenie
podłużne poboczy powinno być zgodne z pochyleniem podłużnym jezdni. Pobocze źle utrzymane, nierówne, z
dużą ilością  kolein i  zaniżeń,  ze znacznymi  ubytkami  gruntu,  stanowi  nie tylko  zagrożenie  dla  ruchu,  lecz
również przyśpiesza uszkodzenia podbudowy i nawierzchni, a przez brak właściwego odpływu wody - nawadnia
korpus drogowy i obniża nośność konstrukcji. W wielu przypadkach pobocza są wykorzystywane w sytuacjach
awaryjnych przez pojazdy, w związku z czym ich nośność powinna umożliwiać przenoszenie obciążeń na nie
wywieranych.  Remont  poboczy staje  się  konieczny już  przy ich zaniżeniu większym od 5 cm i  zawyżeniu
powodującym zatrzymanie wody na jezdni.

5.3. Przygotowanie poboczy do naprawy
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany,  w  zależności  od  charakteru  wykonywanej
naprawy, dokonać:
a) usunięcia z naprawianych powierzchni zanieczyszczeń takich jak gałęzie, kamienie, liście z drzew, skoszenia

trawy i  chwastów,  a  w razie  wykonywania  ścinki  poboczy,  również  pachołków bądź innych  elementów,
których  usunięcie  czasowe  nie  spowoduje  zagrożenia  dla  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego.  Usunięcie
pachołków,  słupków  kilometrowych,  hektometrowych  itp.  lub  innych  elementów  Wykonawca  uzgodni  z
Inżynierem,

b) wyznaczenia szerokości pobocza i ustalenia krawędzi korony drogi,
c)  odwodnienia  naprawianych  powierzchni  w  przypadku  stwierdzenia  zastoisk  wodnych,  przez  wykopanie

rowków odwadniających,
d) spulchnienia powierzchni lub rozdrobnienia darniny w przypadkach niezbędnych przy wykonywaniu ścinki

poboczy,
e) spulchnienia powierzchni poboczy na głębokość od 2 do 3 cm przy ich uzupełnianiu dla dobrego związania
warstw,
f) spryskania wodą powierzchni naprawianych w przypadku nadmiernie suchego gruntu poboczy.

5.4. Naprawa  lokalnie  uszkodzonych  poboczy
W celu dokonania naprawy lokalnych zagłębień w poboczach Wykonawca wykona następujące roboty:

a) dokona spulchnienia gruntu w miejscu naprawy na głębokość od 2 do 3 cm (w obrysie uszkodzenia)
oraz (w przypadku konieczności) dokona nawilgocenia gruntu podłoża,
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b) wypełni  ubytek  gruntem  oraz  dokona  jego  zagęszczenia  wibratorami  płytowymi  aż  do  uzyskania
wskaźnika  zagęszczenia  określonego  wg  BN-77/8931-12,  co  najmniej  0,98  maksymalnego
zagęszczenia wg normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481,

c) wyrówna naprawiane miejsce do spadku poprzecznego zgodnego ze spadkiem istniejącego pobocza.
Do napraw poboczy Wykonawca powinien użyć jeden z materiałów wyszczególnionych w p. 2. Użyty grunt do
naprawy powinien posiadać wilgotność optymalną i być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Wykonanie uzupełnienia i profilowania poboczy
Przed przystąpieniem do wykonania uzupełnienia poboczy Wykonawca wykona czynności określone w punkcie
5.3 niniejszej specyfikacji.
Na uzupełnienie poboczy Wykonawca użyje gruntów opisanych w punktach od 2.2.2 do 2.2.5, uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru. Używany grunt powinien posiadać optymalną wilgotność.
Grunt powinien być równomiernie rozkładany na całej szerokości pobocza oraz profilowany do wymaganego
spadku poprzecznego za pomocą równiarek.
Zagęszczenie gruntu o optymalnej wilgotności powinno być dokonywane za pomocą walców, których  rodzaj
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Zagęszczenie gruntu należy prowadzić od krawędzi  poboczy w
kierunku krawędzi nawierzchni.  Zagęszczona powierzchnia powinna być  równa, posiadać  jednakowy spadek
poprzeczny zgodny ze spadkiem założonym oraz nie posiadać śladów kół od walców.  Wskaźnik zagęszczenia
uzupełnionych poboczy powinien być zgodny ze wskaźnikiem zagęszczenia podanym w punkcie 5.4.

5.6. Ścinanie zawyżonych poboczy
Przed przystąpieniem do ścinania poboczy Wykonawca wykona czynności określone w p. 5.3 niniejszej ST.
Wykonawca wykona ścinanie poboczy za pomocą ścinarek poboczy lub równiarek (można użyć  też innych
maszyn, jak np. koparek frezujących, ładowarek, spycharek).
Samojezdną ścinarką poboczy pracę należy wykonać następująco:
- maszyna   kompleksowo   ścina   pobocze   (frezem   ślimakowym),    ładuje   urobek   przenośnikiem

taśmowym na środek transportowy i oczyszcza nawierzchnię szczotką, zgarniając resztki gruntu na pobocze,
- następuje zagęszczenie gruntu walcem statycznym gładkim, ogumionym lub wibracyjnym.
Samojezdną lub doczepną równiarką, najczęściej ścinanie pobocza można wykonać następująco:
-  przy  pierwszym  przejściu  równiarki,  prawą  stroną  drogi,  z  lemieszem  ustawionym  ukośnie,  następuje

odkładanie urobku wzdłuż krawędzi jezdni,
- urobek    zostaje   zebrany   ładowarką,    załadowany   na    samowyładowczy   środek    transportu  i

wywieziony poza obręb robót,
- rzy drugim przejściu równiarki następuje rozplantowanie pozostałości gruntu po pracy ładowarki,
- pobocze zagęszcza się walcem (jak po ścięciu pobocza ścinarką),
- jezdnię oczyszcza się szczotką mechaniczną, np. zawieszoną na ciągniku.
W pobliżu przeszkód na poboczu, utrudniających pracę sprzętu mechanicznego (np. przy drzewach, znakach
drogowych,  barierach  ochronnych,  nie  usuniętych  na  czas  robót  pachołkach  itp.),  wszystkie  drobne  roboty,
związane ze ścinaniem poboczy - należy wykonać ręcznie.
Przy niewielkim zakresie  robót,  pobocze  można ścinać  ręcznie,  stosując  do  tego  celu  oskardy  i  łopaty.  W
odstępach  od  5  do  10  m  należy  wykonać  bruzdy,  nadając  im  ustalony  spadek  poprzeczny  przy  pomocy
odpowiedniego szablonu i libelli. Odcinki pobocza między bruzdami można ścinać „na oko”. Krawędź pobocza i
skarpy należy przyciąć do linii według wyciągniętego sznura.
Przy  ścinaniu  poboczy  należy  sprawdzać  ich  równość  oraz  wykonać  ich  zagęszczenie  do  wymaganego
wskaźnika, określonego w punkcie 5.4. Przy zagęszczeniu grunt powinien mieć wilgotność optymalną. Nadmiar
gruntu uzyskanego ze ścinania poboczy należy odwieźć poza torowisko drogowe bądź wykorzystać do pokrycia
ubytków w skarpach lub poboczach (np. na większych spadkach).  Jeśli materiał  uzyskany ze ścięcia poboczy
może zawierać środki chemiczne do zwalczania śliskości zimowej oraz zanieczyszczone pyły z jezdni, wówczas
powinien być natychmiast umieszczony:
-  na  wysypisku  publicznym lub składowisku własnym,  urządzonym  zgodnie  z  warunkami  wydanymi  przez
właściwe władze ochrony środowiska,
-  w zagłębieniach terenu położonych na nieużytkach albo w innych miejscach, gdzie powoli może tracić swoje
szkodliwe właściwości w sposób nie zagrażający środowisku. Sposób i miejsce wywozu materiału, uzyskanego
ze ścinania poboczy, powinny być określone w ST i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.7. Wykonanie  rowków  odpływowych  w  zawyżonych  poboczach
Rowki odpływowe (odwadniające) w poprzek pobocza wykonuje się, gdy:
-  istnieje doraźna potrzeba usunięcia lokalnych zastoisk wodnych na jezdni lub zapobieżenia spływania wody
wzdłuż drogi, na pograniczu jezdni i zawyżonego pobocza,
- nie przewiduje się w najbliższym czasie całkowitej ścinki zawyżonego pobocza.
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Rowki  odpływowe  wykonuje  się  w  miejscach  pozwalających  na  szybki  i  skuteczny spływ  wody z  jezdni,
prostopadle  lub  ukośnie  do  krawędzi  nawierzchni.  Przekrój  poprzeczny  rowka  powinien  być  trójkątny  lub
trapezowy. Dno rowka powinno mieć pochylenie podłużne, co najmniej 1%. Rowki wykonuje się ręcznie przy
użyciu oskardów i łopat.

5.8. Roboty wykończeniowe
Po wykonaniu robót określonych w punktach 5.4, 5.5 i 5.6 Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia gruntu ze
skarp, jeśli w trakcie robót grunt został tam przesunięty oraz do ustawienia, usuniętych na czas robót, pachołków
lub innych elementów znajdujących się na poboczu przed rozpoczęciem robót.

6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przeprowadzenia  badań  gruntów
proponowanych do użycia na uzupełnienia poboczy oraz opracowania składu mieszanki optymalnej i uzyskanie
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3. Częstotliwość  i  zakres  badań  i  pomiarów
W czasie robót Wykonawca jest zobowiązany do:
- badania uziarnienia mieszanki optymalnej co najmniej raz dziennie,
- badania wilgotności gruntów i mieszanki optymalnej co najmniej raz dziennie,
- badania wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej dwa razy na 1 km uzupełnianych i ścinanych poboczy,
- pomiarów spadków poprzecznych co najmniej dwa razy na 100 m,
- pomiarów równości podłużnej i poprzecznej poboczy co 50 m łatą 4 - metrową.
Dopuszcza się następujące tolerancje:
- spadków poprzecznych ± 1%, przy czym spadek pobocza nie może być mniejszy od 4% i większy od 7%,
- dla  pomiarów  równości  podłużnej  i  poprzecznej  -  prześwit  maksymalny pod  łatą  nie  może przekroczyć

15 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową wykonanych robót na poboczach jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeśli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 robót przy naprawie poboczy obejmuje:
a) przy lokalnych naprawach poboczy:
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża,
- dowóz gruntu,
- rozłożenie gruntu w miejsce uszkodzenia,
- zagęszczenie gruntu i wyrównanie powierzchni,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych,
- roboty wykończeniowe,
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b) przy uzupełnianiu poboczy:
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża,
- dowóz gruntu,
- rozścielenie gruntu i jego wyprofilowanie zgodne z dokumentacją,
- zagęszczenie poboczy,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych,
- roboty wykończeniowe,
c) przy ścinaniu poboczy:
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża,
- wykonanie ścinki poboczy,
- odwóz nadmiaru gruntu,
- zagęszczenie poboczy,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych,
- roboty wykończeniowe.

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1. Normy
PN-B-04481:1998      Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-EN 13043;2004    Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 

Żwir i mieszanka
PN-EN 13043;2004   Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  

drogowych;Piasek
PN-EN 13043;2004    Kruszywa mineralne Kruszywa sztuczne. Kruszywa z     

żużla wielkopiecowego kawałkowego
PN-EN 1008;2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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D - 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
oznakowania poziomego dróg związanego z z remontami bieżącymi dróg i chodników gminnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna (SST)  stosowana jest  jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót związanych z z remontami bieżącymi dróg i chodników gminnych.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej.

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych
lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z
oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2.  Znaki  podłużne -  linie  równoległe  do  osi  jezdni  lub  odchylone  od  niej  pod  niewielkim  kątem,
występujące jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe.

1.4.3. Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczenia pasa,
na którym się znajdują.

1.4.4.  Znaki  poprzeczne -  znaki  wyznaczające  miejsca  przeznaczone do  ruchu  pieszych  i  rowerzystów  w
poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów.

1.4.5.  Znaki uzupełniające -  znaki w postaci  symboli,  napisów, linii  przystankowych  oraz  inne określające
szczególne miejsca na nawierzchni.

1.4.6.  Materiały  do  poziomego  znakowania  dróg -  materiały  zawierające  rozpuszczalniki,  wolne  od
rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny być retrorefleksyjne.

1.4.7.  Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby nakładane warstwą grubości od 0,3 mm do 0,8
mm.

1.4.8.  Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą grubości od 0,9 mm do 5
mm. Należą do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.

1.4.9.  Materiały prefabrykowane - materiały,  które łączy się z powierzchnią drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza się do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz folie
do oznakowań tymczasowych (żółte) i trwałych (białe) oraz punktowe elementy odblaskowe.

1.4.10. Punktowe elementy odblaskowe - materiały o wysokości do 15 mm, a w szczególnych wypadkach do 25
mm, które są przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnię. Mają różny kształt, wielkość i wysokość oraz
rodzaj  i  liczbę  zastosowanych  elementów  odblaskowych,  do  których  należą  szklane  soczewki,  elementy
odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.
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1.4.11.  Tymczasowe  oznakowanie  drogowe -  oznakowanie  z  materiału  o  barwie  żółtej,  którego  czas
użytkowania wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót.

1.4.12. Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, którego czas użytkowania wynosi do 6 miesięcy.

1.4.13.  Kulki szklane -  materiał  do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie  wykonane
materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy.

1.4.14.  Materiał  uszorstniający -  kruszywo  zapewniające  oznakowaniu  poziomemu  właściwości
antypoślizgowe.

1.4.15. Pozostałe  określenia  są zgodne z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami i  z  definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  SST  D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów
Każdy materiał używany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi posiadać aprobatę techniczną.

2.3. Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość
Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości jego lub
Inżyniera,  co do jakości,  w celu stwierdzenia czy odpowiadają one wymaganiom określonym w punkcie 2.
Badania  te  Wykonawca  zleci  IBDiM  lub  akredytowanemu  laboratorium.  Badania  powinny  być  wykonane
zgodnie z „Warunkami technicznymi POD-97” [4].

2.4. Oznakowanie opakowań
Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do poziomego znakowania
dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na każdym opakowaniu był umieszczony trwały
napis zawierający:
- nazwę producenta i materiału do znakowania dróg,
- masę brutto i netto,
- numer partii i datę produkcji,
- informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego,
- ewentualne wskazówki dla użytkowników.

2.5. Przepisy określające wymagania dla materiałów
Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe wymagania określone są
w „Warunkach technicznych POD-97” [4].

2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg

2.6.1. Materiały do znakowania cienkowarstwowego
Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane warstwą grubości od 0,3 mm do
0,8 mm (na mokro).  Powinny być  nimi ciekłe produkty zawierające ciała stałe rozproszone w organicznym
rozpuszczalniku lub wodzie, które mogą występować w układach jedno- lub wieloskładnikowych.
Podczas nakładania farb,  do znakowania cienkowarstwowego,  na nawierzchnię pędzlem, wałkiem lub przez
natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.
Właściwości  fizyczne  materiałów  do  znakowania  cienkowarstwowego  określa  aprobata  techniczna
odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4].

2.6.2. Materiały do znakowania grubowarstwowego
Materiałami do znakowania grubowarstwowego powinny być materiały umożliwiające nakładanie ich warstwą
grubości od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.
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Masy chemoutwardzalne  powinny być  substancjami  jedno-  lub dwuskładnikowymi,  mieszanymi  ze sobą  w
proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię odpowiednim aplikatorem. Masy te
powinny tworzyć warstwę kohezyjną w wyniku reakcji chemicznej.
Masy  termoplastyczne  powinny  być  substancjami  nie  zawierającymi  rozpuszczalników,  dostarczanymi  w
postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny dać się podgrzewać do stopienia i aplikować
ręcznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzyć warstwę kohezyjną przez ochłodzenie.
Właściwości  fizyczne  materiałów  do  znakowania  grubowarstwowego  i  wykonanych  z  nich  elementów
prefabrykowanych określa aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4].

2.6.3. Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania cienko- i grubo-warstwowego
Zawartość  składników lotnych  (rozpuszczalników organicznych)  nie powinna przekraczać  w materiałach  do
znakowania:
- cienkowarstwowego 30% (m/m),
- grubowarstwowego 2% (m/m).
Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w
ilości  większej  niż  10%.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  materiałów zawierających  benzen  i  rozpuszczalniki
chlorowane.

2.6.4. Kulki szklane
Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na materiały
do oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki
światła wysyłanej przez reflektory pojazdu.
Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50 wykazywać odporność
na wodę i zawierać nie więcej niż 20% kulek z defektami.
Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co najmniej 80%.
Właściwości kulek szklanych określa aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4].

2.6.5. Materiał uszorstniający oznakowanie
Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np.
krystobalitu),  stosowanego  w  celu  zapewnienia  oznakowaniu  odpowiedniej  szorstkości  (właściwości
antypoślizgowych).  Materiał uszorstniający nie może zawierać więcej niż 1% cząstek mniejszych niż 90 m.
Potrzeba stosowania materiału uszorstniającego powinna być określona w SST.
Materiał  uszorstniający oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem uszorstniającym powinny odpowiadać
wymaganiom określonym w aprobacie technicznej lub POD-97 [4].

2.6.6. Punktowe elementy odblaskowe
Punktowym  elementem odblaskowym  powinna być  naklejana,  kotwiczona lub  wbudowana  w nawierzchnię
płytka  z  materiału  wytrzymującego  przejazdy  pojazdów  samochodowych,  zawierająca  element  odblaskowy
umieszczony w ten sposób, aby zapewniał widzialność w nocy, a także w czasie opadów deszczu.
Element odblaskowy (retroreflektor), będący częścią punktowego elementu odblaskowego może być:
szklany  lub  plastikowy w  całości  lub  z  dodatkową  warstwą  odbijającą  znajdującą  się  na  powierzchni  nie
wystawionej na zewnątrz i nie narażoną na przejeżdżanie pojazdów,
plastikowy z warstwą zabezpieczającą przed ścieraniem, który może mieć warstwę odbijającą tylko w miejscu
nie wystawionym na ruch i w którym powierzchnie wystawione na ruch są zabezpieczone warstwami odpornymi
na ścieranie.
Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mieć żadnych ostrych krawędzi od strony najeżdżanej
przez  pojazdy.  Jeśli  punktowy element  odblaskowy jest  wykonany z  dwu  lub  więcej  części,  każda  z  nich
powinna  być  usuwalna  tylko  za  pomocą  narzędzi  polecanych  przez  producenta.  Wysokość  punktowego
elementu nie może być większa od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania trwałego, powinna być biała lub
srebrzysta, a dla oznakowania czasowego - żółta.
Właściwości  punktowego elementu odblaskowego określa aprobata  techniczna,  odpowiadająca  wymaganiom
POD-97 [4].
2.6.7. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska
Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagrażających zdrowiu ludzi i
powodujących skażenie środowiska.

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały  do  znakowania  cienko-  i  grubowarstwowego  nawierzchni  powinny  zachować  stałość  swoich
właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach
określonych przez producenta.
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Materiały do poziomego znakowania dróg należy przechowywać w magazynach odpowiadających zaleceniom
producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze, dla:
farb wodorozcieńczalnych od 5o do 40oC,
farb rozpuszczalnikowych od 0o do 25oC,
pozostałych materiałów - poniżej 40oC.

3.  Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakresu robót, powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez Inżyniera:
- szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia
- odpylające) oraz szczotek ręcznych,
- frezarek,
- sprężarek,
- malowarek,
- układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych,
- sprzętu do badań, określonych w SST.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.,

4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg
Materiały  do  poziomego  znakowania  dróg  należy  przewozić  w  pojemnikach  zapewniających  szczelność,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane
zgodnie z normą PN-O-79252 [2]. 
Materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc 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 SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5 oC, a
wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%.

5.3. Jednorodność nawierzchni znakowanej
Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. Nierównomierności i/albo
miejsca łatania nawierzchni, które nie wyróżniają się od starej nawierzchni i nie mają większego rozmiaru niż
15% powierzchni znakowanej, uznaje się za powierzchnie jednorodne. 

5.4.  Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania
Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu, kurzu,
piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w SST i zaakceptowanego
przez Inżyniera.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie
W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać przedznakowanie, stosując się
do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, „Instrukcji o znakach drogowych poziomych” i wskazaniach
Inżyniera.
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Do  wykonania  przedznakowania  można  stosować  nietrwałą  farbę,  np.  farbę  silnie  rozcieńczoną
rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i
koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską poprzeczną.
W przypadku  odnawiania  znakowania  drogi,  gdy  stare  znakowanie  jest  wystarczająco  czytelne  i  zgodne  z
dokumentacją projektową, można przedznakowania nie wykonywać.

5.6.  Wykonanie znakowania drogi

5.6.1.  Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów
Materiały  do  znakowania  drogi,  spełniające  wymagania  podane  w punkcie  2,  powinny być  dostarczone  w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami
znajdującymi się w aprobacie technicznej.

5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi
Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku lub
niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami.
Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy wymieszać w czasie od 2 do 4 min
do uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub w czasie napełniania zbiornika malowarki zaleca się przecedzić
farbę  przez  sito  0,6  mm.  Nie  wolno stosować do  malowania  mechanicznego  farby,  w której  osad  na dnie
opakowania nie daje się całkowicie wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się kożuch.
Farbę  należy  nakładać  równomierną  warstwą  o  grubości  ustalonej  w  SST,  zachowując  wymiary  i  ostrość
krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce
szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowarki.  Ilość farby zużyta w czasie prac,  określona przez
średnie zużycie na metr kwadratowy nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%.
Wszystkie  większe  prace  powinny być  wykonane  przy  użyciu  samojezdnych  malowarek  z  automatycznym
podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych
prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do zakresu i rozmiaru prac. Decyzję dotyczącą
rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inżynier na wniosek Wykonawcy.

5.6.3.  Wykonanie znakowania drogi materiałami grubowarstwowymi
Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku lub
niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami.
Materiał znakujący należy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej w SST, zachowując wymiary i
ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na
płytce szklanej lub metalowej, podkładanej na drodze malowarki. Ilość materiału zużyta w czasie prac, określona
przez średnie zużycie na metr kwadratowy, nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%.
W przypadku mas termoplastycznych wszystkie większe prace powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń
samojezdnych  z  automatycznym  podziałem  linii  i  posypywaniem  kulkami  szklanymi  z  ew.  materiałem
uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do ich
zakresu i rozmiaru. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inżynier na
wniosek Wykonawcy.  W przypadku znakowania nawierzchni betonowej należy zastosować podkład (primer)
poprawiający przyczepność nakładanego termoplastu do nawierzchni.
W  przypadku  dwuskładnikowych  mas  chemoutwardzalnych  prace  można  wykonywać  ręcznie,  przy  użyciu
prostych urządzeń, np. typu „Plastomarker” lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

5.6.4. Wykonanie znakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi
Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku lub
niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami.
Przy wykonywaniu znakowania punktowymi elementami odblaskowymi należy zwracać szczególną uwagę na
staranne mocowanie elementów do podłoża, od czego zależy trwałość wykonanego oznakowania.
Nie wolno zmieniać ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na możliwość uzyskania różnej jego
przyczepności do nawierzchni i do materiałów, z których wykonano punktowe elementy odblaskowe.
W  przypadku  znakowania  nawierzchni  betonowych  należy  zastosować  podkład  (primer)  poprawiający
przyczepność przyklejanych punktowych elementów odblaskowych do nawierzchni.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego
W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę należy wykonać jak
najmniej uszkadzając nawierzchnię.
Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania:
- cienkowarstwowego, metodą: frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,
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- grubowarstwowego, metodą frezowania,
- punktowego, prostymi narzędziami mechanicznymi.
Środki  zastosowane  do  usunięcia  oznakowania  nie  mogą  wpływać  ujemnie  na  przyczepność  nowego
oznakowania do podłoża, na jego szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoża.
Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych może być wykonane przez zamalowanie nietrwałą farbą barwy
czarnej.
Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania należy usunąć z drogi tak, aby nie zanieczyszczały środowiska, w
miejsce zaakceptowane przez Inżyniera.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. Widzialność w dzień
Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji i barwą oznakowania.
Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania stosuje się współczynnik
luminancji w świetle rozproszonym Q = L/E, gdzie:
Q - współczynnik luminancji w świetle rozproszonym, mcd m-2 lx-1,
L - luminancja pola w świetle rozproszonym, mcd/m2,
E - oświetlenie płaszczyzny pola, lx.

Pomiary luminancji w świetle rozproszonym wykonuje się w praktyce miernikiem luminancji wg POD-97 [4].
Wartość współczynnika Q powinna wynosić dla oznakowania świeżego, barwy:
- białej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1,
- białej na nawierzchni betonowej, co najmniej 160 mcd m-2 lx-1,
- żółtej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1.
Pomiar  współczynnika  luminancji  w  świetle  rozproszonym  może  być  zastąpiony  pomiarem  współczynnika
luminancji , wg POD-97 [4]. Wartość współczynnika  powinna wynosić dla oznakowania świeżego, barwy: 
- białej, co najmniej 0,60,
- żółtej, co najmniej 0,40.
Wartość współczynnika  powinna wynosić dla oznakowania używanego barwy:
- białej, po 12 miesiącach używalności, co najmniej 0,30,
- żółtej, po 1 miesiącu używalności, co najmniej 0,20.

Barwa oznakowania powinna być określona wg POD-97 [4] przez współrzędne chromatyczności x i y, które dla
suchego oznakowania powinny leżeć w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narożne:

Punkt narożny 1 2 3 4

Oznakowanie białe:
x

y

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,34

0,38

Oznakowanie żółte:
x

y

0,5

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,43

0,48
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6.3.1.2. Widzialność w nocy
Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany wg POD-97 [4].
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania świeżego w stanie suchym, barwy:
- białej, co najmniej 300 mcd m-2 lx-1,
- żółtej, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1.
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania używanego:
a) cienko- i grubowarstwowego barwy:
- białej, po 12 miesiącach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1,
- żółtej, po 1 miesiącu eksploatacji, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1,
b) folii:
- dla oznakowań trwałych i długotrwałych (białych), co najmniej 300 mcd m-2 lx-1,
- dla oznakowań tymczasowych (żółtych), co najmniej 300 mcd m-2 lx-1.

6.3.1.3. Szorstkość oznakowania
Miarą  szorstkości  oznakowania  jest  wartość  wskaźnika  szorstkości  SRT (Skid  Resistance  Tester)  mierzona
wahadłem angielskim,  wg POD-97 [4].  Wartość  SRT symuluje  warunki,  w  których  pojazd  wyposażony w
typowe opony hamuje z blokadą kół przy prędkości 50 km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu:
świeżym,  co  najmniej  50  jednostek  SRT,  używanym,  w ciągu  całego  okresu  użytkowania,  co  najmniej  45
jednostek SRT.
Dla punktowych elementów odblaskowych badań szorstkości nie wykonuje się.

6.3.1.4. Trwałość oznakowania
Trwałość  oznakowania  oceniana  jako  stopień  zużycia  w  10-stopniowej  skali  na  zasadzie  porównania  z
wzorcami,  wg  POD-97  [4],  powinna  wynosić  po  12-miesięcznym  okresie  eksploatacji  oznakowania
wykonanego:
- farbami wodorozcieńczalnymi, co najmniej 5,
- pozostałymi materiałami, co najmniej 6.

6.3.1.5. Czas schnięcia oznakowania (wzgl. czas przejezdności oznakowania)
Za  czas  schnięcia  oznakowania  przyjmuje  się  czas  upływający  między  wykonaniem  oznakowania  a  jego
oddaniem do ruchu.
Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta, z tym że nie
może przekraczać 2 godzin.

6.3.1.6. Grubość oznakowania
Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna wynosić dla:
- oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek szklanych), co najwyżej 800 m,
- oznakowania grubowarstwowego, co najwyżej 5 mm,
-  punktowych  elementów odblaskowych  umieszczanych  na  części  jezdnej  drogi,  co  najwyżej  15  mm,  a  w

uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowej, co najwyżej 25 mm.
Wymagania te nie obowiązują, jeśli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego lub
grubowarstwowego

Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienko- lub grubowarstwowego przeprowadza przed
rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem
SST, następujące badania:
a) przed rozpoczęciem pracy:
- sprawdzenie oznakowania opakowań,
- wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad,
- pomiar wilgotności względnej powietrza,
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
- badanie lepkości farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4],
b) w czasie wykonywania pracy:
- pomiar grubości warstwy oznakowania,
- pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 [4],
- wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych,
- pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową i „Instrukcją o znakach

drogowych poziomych” [3],

112



- wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii,
- oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97 [4].
Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca powinien
przechować do czasu upływu okresu gwarancji.
W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Inżynier może zlecić wykonanie
badań:
- widzialności w dzień,
- widzialności w nocy,
- szorstkości,
odpowiadających  wymaganiom  podanym  w  punkcie  6.3.1  i  wykonanych  według  metod  określonych  w
„Warunkach technicznych POD-97” [4]. Jeżeli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania
to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym – Zamawiający.

6.3.3.  Badania wykonania znakowania poziomego z punktowych elementów odblaskowych
Wykonawca wykonując znakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych przeprowadza, co najmniej
raz dziennie, następujące badania:
- sprawdzenie oznakowania opakowań,
- sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocujących, zgodnie z zaleceniami SST,
- wizualną ocenę stanu elementów, w zakresie ich kompletności i braku wad,
- wilgotności względnej powietrza,
- temperatury powietrza i nawierzchni,
- pomiaru czasu oddania do ruchu (schnięcia),
- wizualną ocenę liniowości przyklejenia elementów,
- równomierności przyklejenia elementów na całej długości linii,
-  zgodności  wykonania  oznakowania  z  dokumentacja  projektową  i  „Instrukcją  o  znakach  drogowych

poziomych” [3].
Protokół z przeprowadzonych badań wraz z próbkami przyklejanych elementów, w liczbie określonej w SST,
Wykonawca przechowuje do czasu upływu okresu gwarancji.
W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego Inżynier  może zlecić wykonanie
badań:
- widzialności w dzień,
- widzialności w nocy,
odpowiadających  wymaganiom  podanym  w  punkcie  6.3.1  i  wykonanych  według  metod  określonych  w
„Warunkach technicznych POD-97” [4]. Jeśli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania
to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający.

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i wykonanego oznakowania

Materiały do znakowania

Lp. Rodzaj wymagania Jednostka
cienkowars-
twowego

grubowars-
twowego

1 Zawartość  składników  lotnych  w  materiałach  do
znakowania
- rozpuszczalników organicznych
- rozpuszczalników aromatycznych
- benzenu i rozpuszczalników 
chlorowanych

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

30
10
0

2
-
0

2 Współczynnik załamania światła kulek szklanych współcz. 1,5 1,5

3 Współczynnik  luminancji  Q  w  świetle
rozproszonym dla oznakowania świeżego barwy:
- białej na nawierzchni asfaltowej
- żółtej mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1
130
100

130
100

4 Współczynnik  luminancji   dla  oznakowania
świeżego barwy
- białej współcz.  0,60 0,60
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- żółtej współcz.  0,40 0,40

5 Powierzchniowy  współczynnik  odblasku  dla
oznakowania świeżego w stanie suchym barwy:
- białej
- żółtej mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1
300
200

300
200

6 Szorstkość oznakowania
- świeżego
- używanego (po 3 mies.)

wskaźnik
SRT
SRT

50
45

50
45

7 Trwałość oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozcieńczalnymi
- pozostałymi materiałami

wskaźnik
wskaźnik

5
6

5
6

8 Czas schnięcia materiału na nawierzchni h 2 2

9 Grubość  oznakowania  nad  powierzchnią
nawierzchni
- bez mikrokulek szklanych
- z mikrokulkami szklanymi

m
mm

800
-

-
5

10 Okres  stałości  właściwości  materiałów  do
znakowania przy składowaniu

miesięcy 6 6

6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i „Instrukcją o
znakach drogowych poziomych” [3], powinny odpowiadać następującym warunkom:
szerokość linii może różnić się od wymaganej o  5 mm,
długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 150 mm,
dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej liczonej z
10 kolejnych cykli o więcej niż  50 mm długości wymaganej,
dla strzałek, liter i  cyfr  rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki  od wymaganego
wzoru niż  50 mm dla wymiaru długości i  20 mm dla wymiaru szerokości. 
Przy  wykonywaniu  nowego  oznakowania  poziomego,  spowodowanego  zmianami  organizacji  ruchu,  należy
dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie.

6.4.2.  Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania
Przy odnawianiu istniejącego oznakowania należy dążyć do pokrycia pełnej powierzchni istniejących znaków,
przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1.

7. Obmiar robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową 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 SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje  się  za wykonane  zgodnie z  dokumentacją  projektową,  SST i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania robót, może
być dokonany po:
- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
- przedznakowaniu,
- frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiałem grubowarstwowym,
- usunięciu istniejącego oznakowania poziomego,
- wykonaniu podkładu (primera) na nawierzchni betonowej.

8.3. Odbiór ostateczny
Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i
badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST. Sprawdzeniu
podlegają cechy oznakowania określone w POD-97 [4].
Zaleca się stosowanie następujących minimalnych okresów gwarancyjnych:
- dla oznakowania cienkowarstwowego:
- na odcinkach zamiejskich, z wyłączeniem przejść dla pieszych: co najmniej 12 miesięcy,
- na odcinkach przejść przez miejscowości: co najmniej 6 miesięcy,
- na przejściach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesięcy,
- na przejściach dla pieszych w miejscowościach: co najmniej 3 miesiące,
- dla oznakowania grubowarstwowego lub znakowania punktowymi elementami odblaskowymi: co najmniej 24

miesiące.
W niektórych przypadkach można rozważać ograniczenia okresów gwarancyjnych dla oznakowań:

a) cienkowarstwowych
dla wymalowań  farbami  problematyczne jest  udzielenie  gwarancji  na wykonane  oznakowanie  w przypadku
nawierzchni, których czas użytkowania jest krótszy niż jeden rok oraz dla oznakowań wykonanych w okresie od
1 listopada do 31 marca,
na nawierzchniach bitumicznych o warstwie ścieralnej spękanej, kruszącej się, z luźnymi grysami, pożądane jest
skrócić okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 6 miesięcy, przejść dla pieszych i drobnych elementów do
3 miesięcy,
na nawierzchniach kostkowych o równej powierzchni w dobrym stanie, pożądane jest skrócić okres gwarancyjny
dla linii segregacyjnych do 3 miesięcy, przejść dla pieszych i drobnych elementów do 1 miesiąca,
na  nawierzchniach  drogowych  o  silnie  zdeformowanej,  spękanej,  łuszczącej  się  powierzchni,  na  złączach
podłużnych jeśli są niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami podłużnymi i poprzecznymi, na nawierzchniach
smołowych  (także  z  powierzchniowym  utrwaleniem  smołą),  na  nawierzchniach  kostkowych  w złym  stanie
(nierówna  powierzchnia,  kostka  uszkodzona,  braki  kostki,  luźne  zanieczyszczenia  w  szczelinach  między
kostkami niemożliwe do usunięcia za pomocą szczotki i zamiatarki) - w zasadzie gwarancji nie powinno się
udzielać,
w przypadku stosowania piasku lub piasku z solą do zimowego utrzymania dróg, okres gwarancyjny należałoby
skrócić do maksimum 9 miesięcy przy wymalowaniu wiosennym i do 6 miesięcy przy wymalowaniu jesiennym;

b) grubowarstwowych
na  nawierzchniach  bitumicznych  ułożonych  do  1  miesiąca  przed  wykonaniem  oznakowania  masami
chemoutwardzalnymi i termoplastycznymi pożądane jest skrócić okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do
1 roku, dla przejść dla pieszych i drobnych elementów do 9 miesięcy.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,
- przygotowanie i dostarczenie materiałów,
- oczyszczenie podłoża (nawierzchni),
- przedznakowanie,
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-  naniesienie  powłoki  znaków  na  nawierzchnię  drogi  o  kształtach  i  wymiarach  zgodnych  z  dokumentacją
projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych”,

- ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

2. PN-O-79252 Opakowania  transportowe z zawartością.  Znaki  i  znakowanie.
Wymagania podstawowe.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja  o  znakach  drogowych  poziomych.  Załącznik  do  zarządzenia  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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D - 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
oznakowania pionowego związanego z z remontami bieżącymi dróg i chodników gminnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna (SST)  stosowana jest  jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót związanych z z remontami bieżącymi dróg i chodników gminnych.

1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci:
- znaków ostrzegawczych,
- znaków zakazu i nakazu,
- znaków informacyjnych, kierunku, miejscowości i znaków uzupełniających.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Znak  pionowy  -  znak  wykonany  w postaci  tarczy  lub  tablicy  z  napisami  albo  symbolami,  zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku  - element konstrukcyjny,  na powierzchni którego umieszczana jest treść znaku. Tarcza
może być wykonana z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) -  jako jednolita lub
składana.

1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być wykonane jako
malowane  lub  oklejane  (folią  odblaskową  lub  nieodblaskową).  W  przypadkach  szczególnych  (znak  z
przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku może być zatopione w tarczy znaku.

1.4.4.  Znak drogowy nieodblaskowy  -  znak,  którego  lico  wykonane  jest  z  materiałów zwykłych  (lico nie
wykazuje właściwości odblaskowych).

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy -  znak, którego lico wykazuje właściwości  odblaskowe (wykonane jest z
materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest tarcza
znaku, wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.).

1.4.7.  Znak  drogowy  prześwietlany -  znak,  w  którym  wewnętrzne  źródło  światła  jest  umieszczone  pod
przejrzystym licem znaku.

1.4.8.  Znak  drogowy  oświetlany -  znak,  którego  lico  jest  oświetlane  źródłem  światła  umieszczonym  na
zewnątrz znaku.
1.4.9. Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od
daty produkcji.

1.4.10. Znak użytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3 miesiące
od daty produkcji.
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1.4.11.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi,  odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  SST  D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materiałów
Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy, musi posiadać aprobatę
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe powinny mieć certyfikat bezpieczeństwa (znak
„B”) nadany przez uprawnioną jednostkę.

2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
- z betonu wykonywanego „na mokro”,
- z betonu zbrojonego,
- inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera.
- Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [1].

2.3.1. Cement
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający wymaganiom
PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [3].  Zaleca  się stosowanie
kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.

2.3.3. Woda
Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250 [6].

2.3.4. Domieszki chemiczne
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewiduje je dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inżyniera. Domieszki chemiczne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-23010 [5].
W betonie niezbrojonym zaleca się stosować domieszki napowietrzające,  a w betonie zbrojonym dodatkowo
domieszki uplastyczniające lub upłynniające.

2.3.5. Pręty zbrojenia
Pręty zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 [2].

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji
Konstrukcje  wsporcze znaków pionowych  należy wykonać zgodnie  z  dokumentacją  projektową i  SST,  a  w
przypadku braku wystarczających ustaleń, zgodnie z propozycją Wykonawcy zaakceptowaną przez Inżyniera.
Konstrukcje wsporcze można wykonać z ocynkowanych rur lub kątowników względnie innych kształtowników,
zaakceptowanych przez Inżyniera.
Wymiary  i  najważniejsze  charakterystyki  elementów  konstrukcji  wsporczej  z  rur  i  kątowników  podano
w tablicach 1 i 2.

Tablica 1. Rury stalowe okrągłe bez szwu walcowane na gorąco wg PN-H-74219 [9]

Średnica Grubość Masa 1 m Dopuszczalne odchyłki
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zewnętrzna
mm

ścianki
mm

kg/m
Średnicy
zewnętrznej

Grubości ścianki

44,5

48,3

51,0

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 11,0

od 2,6 do 11,0

od 2,6 do 12,5

od 2,6 do 14,2

od 2,9 do 14,2

od 2,9 do 14,2

od 2,9 do 16,0

od 2,9 do 16,0

od 2,9 do 20,0

od 3,2 do 20,0

od 3,2 do 34,0

od 3,6 do 20,0

od 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 2,69 do 9,09

od 2,93 do 10,01

od 3,10 do 11,9

od 3,30 do 13,9

od 3,87 do 15,0

od 4,11 do 16,1

od 4,33 do 18,7

od 4,80 do 21,3

od 5,24 do 27,7

od 6,26 do 30,8

od 6,76 do 34,0

od 8,70 do 40,2

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 %

Tablica 2. Kątowniki równoramienne wg PN-H-93401 [18]

Wymiary Grubość Masa 1 m Dopuszczalne odchyłki

ramion
mm

ramienia
mm

kątownika
kg/m

długości
ramienia

grubości
ramion

40 x 40

45 x 45

50 x 50

60 x 60

65 x 65

75 x 75

80 x 80

90 x 90

100 x 100

od 4 do 5

od 4 do 5

od 4 do 6

od 5 do 8

od 6 do 9

od 5 do 9

od 6 do 10

od 6 do 11

od 8 do 12

od 2,42 do 2,97

od 2,74 do 3,38

od 3,06 do 4,47

od 4,57 do 7,09

od 5,91 do 8,62

od 5,76 do 10,00

od 7,34 do 11,90

od 8,30 do 14,70

od 12,20 do 17,80

1

1

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

 2

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 0,6

2.4.2. Rury
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub innej normy zaakceptowanej
przez Inżyniera.
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zwalcowań i
naderwań.  Dopuszczalne  są  nieznaczne  nierówności,  pojedyncze  rysy  wynikające  z  procesu  wytwarzania,
mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. Końce rur powinny być obcięte równo i
prostopadle do osi rury.
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Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach:
- dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką  10 mm,
- wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm na każde

cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych.
Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m długości
rury.
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-
84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], PN-H-84030-02 [16] lub inne normy.
Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200 [11].
Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu uzgodnionym z
Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie (dotyczy średnic 31,8 mm i większych i grubości
ścianek 3,2 mm i większych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy średnic i  grubości  mniejszych  od
wyżej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy,
znak stali i numer wytopu.

2.4.3. Kształtowniki
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010 [17]. Powierzchnia kształtownika powinna być
charakterystyczna  dla  procesu  walcowania  i  wolna  od  wad  jak  widoczne  łuski,  pęknięcia,  zwalcowania  i
naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, że obrobiona powierzchnia
powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie może zmniejszyć się poza
dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika.
Kształtowniki  powinny  być  obcięte  prostopadle  do  osi  wzdłużnej  kształtownika.  Powierzchnia  końców
kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych
nie uzbrojonym okiem.
Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne według PN-H-84020 [14]
- tablica 3 lub innej uzgodnionej stali i normy pomiędzy Zamawiającym i wytwórcą.
Kształtowniki  mogą  być  dostarczone  luzem lub  w wiązkach  z  tym,  że  kształtowniki  o  masie  do  25  kg/m
dostarcza się tylko w wiązkach.

Tablica 3. Podstawowe własności kształtowników według PN-H-84020 [14]

Stal

Granica  plastyczności,  MPa,  minimum dla wyrobów o grubości  lub
średnicy, w mm

Wytrzymałość  na  roz-
ciąganie,  MPa,  dla  wy-
robów o grub.  lub śred.
w mm

do 40
od 40
do 65

od 65
do 80

od 80
do 100

od 100
do 150

od 150
do 200

do 100
od 100
do 200

St3W

St4W

225

265

215

255

205

245

205

235

195

225

185

215

od 360
do 490
od 420
do 550

od 340
do 490
od 400
do 550

2.4.4. Elektrody lub drut spawalniczy
Jeśli  dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier  przewidują wykonanie spawanych połączeń elementów, to
elektroda  powinna  spełniać  wymagania  BN-82/4131-03  [26]  lub  PN-M-69430  [22],  względnie  innej
uzgodnionej  normy,  a  drut  spawalniczy  powinien  spełniać  wymagania  PN-M-69420 [21],  odpowiednio  dla
spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego przez Inżyniera.
Średnica elektrody lub drutu powinna wynosić połowę grubości  elementów łączonych lub 6 do 8 mm, gdy
elementy łączone są grubsze niż 15 mm.
Powierzchnia elektrody lub drutu powinna być czysta i gładka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarów.
Do  każdej  partii  elektrod  lub  drutów  wytwórca  powinien  dostarczyć  zaświadczenie,  w  którym  podane  są
następujące wyniki  badań: oględziny zewnętrzne, sprawdzenie wymiarów, sprawdzenie składu chemicznego,
sprawdzenie  wytrzymałości  na  rozciąganie,  sprawdzenie  pakowania  oraz  stwierdzenie  zgodności  własności
elektrod lub drutów z normą.
Elektrody,  druty i  pręty  powinny być  przechowywane  w suchych  pomieszczeniach  wolnych  od  czynników
wywołujących korozję.

2.4.5. Powłoki metalizacyjne cynkowe
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W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona być z
cynku o czystości nie mniejszej niż 99,5 % i odpowiadać wymaganiom BN-89/1076-02 [25]. Minimalna grubość
powłoki cynkowej powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 4.
Powierzchnia  powłoki  powinna  być  jednorodna  pod  względem  ziarnistości.  Nie  może  ona  wykazywać
widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża.

Tablica 4. Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej narażonej na działanie
korozji atmosferycznej według BN-89/1076-02 [25]

Agresywność  korozyjna
atmosfery

Minimalna grubość powłoki, m,
przy wymaganej trwałości w latach

według PN-H-04651 [8] 10 20

Umiarkowana
Ciężka

120
160 M

160
200 M

M - powłoka pokryta dwoma lub większą liczbą warstw powłoki malarskiej

2.4.6. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą
Producent  lub  dostawca  każdej  konstrukcji  wsporczej,  a  w  przypadku  znaków  umieszczanych  na  innych
obiektach  lub  konstrukcjach  (wiadukty  nad  drogą,  kładki  dla  pieszych,  słupy  latarń  itp.),  także  elementów
służących do zamocowania znaków na tym obiekcie lub konstrukcji, obowiązany jest do wydania gwarancji na
okres trwałości znaku uzgodniony z odbiorcą. Przedmiotem gwarancji  są właściwości techniczne konstrukcji
wsporczej lub elementów mocujących oraz trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.
W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych
wymiarach  oraz  w  przypadku  elementów,  służących  do  zamocowania  znaków  do  innych  obiektów  lub
konstrukcji - gwarancja może być wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znaków
drogowych  bramowych  i  wysięgnikowych  gwarancja  jest  wystawiana  indywidualnie  dla  każdej  konstrukcji
wsporczej.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne
Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób wykończenia
znaku,  muszą  wykazywać  pełną  odporność  na  oddziaływanie  światła,  zmian  temperatury,  wpływy
atmosferyczne  i  występujące  w  normalnych  warunkach  oddziaływania  chemiczne  (w  tym  korozję
elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, trwałość znaku
oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy:
- instrukcję montażu znaku,
- dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
- instrukcję utrzymania znaku.

2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku
Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego są:
- blacha stalowa,
- blacha z aluminium lub stopów z aluminium,
- inne materiały, np. sklejka wodoodporna, tworzywa syntetyczne, pod warunkiem uzyskania przez producenta

aprobaty technicznej.

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej
Tarcza  znaku  z  blachy  stalowej  grubości  co  najmniej  1,0  mm  powinna  być  zabezpieczona  przed  korozją
obustronnie  cynkowaniem  ogniowym  lub  elektrolitycznym.  Dopuszcza  się  stosowanie  innych  sposobów
zabezpieczenia stalowych tarcz znaków przed korozją, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami
syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dla danej technologii.
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Nie  dopuszcza  się  stosowania  stalowych  tarcz  znaków,  zabezpieczonych  przed  korozją  jedynie  farbami
antykorozyjnymi.
Krawędzie tarczy powinny być zabezpieczone przed korozją farbami ochronnymi o odpowiedniej trwałości, nie
mniejszej niż przewidywany okres użytkowania znaku.
Wytrzymałość dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna być mniejsza niż 310 MPa.

2.5.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowej
Blacha z aluminium lub stopów aluminium powinna być odporna na korozję w warunkach zasolenia.
Wymagane grubości:
z blachy z aluminium dla tarcz znaków wzmocnionych przetłoczeniami lub osadzonych w ramach co najmniej
1,5 mm,
z blachy z aluminium dla tarcz płaskich co najmniej 2,0 mm.
Powierzchnie  tarczy  nie  przykryte  folią  lub  farbami  powinny  być  zabezpieczone  przed  korozją  przy
zastosowaniu farby ochronnej lub powłoki z tworzyw sztucznych.
Wytrzymałość dla tarcz z aluminium i stopów z aluminium powinna wynosić:
- dla tarcz wzmocnionych przetłoczeniem lub osadzonych w ramach, co najmniej 155 MPa,
- dla tarcz płaskich, co najmniej 200 MPa.

2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcza  znaku  musi  być  równa  i  gładka  -  bez  odkształceń  płaszczyzny  znaku,  w  tym  pofałdowań,  wgięć,
lokalnych wgnieceń lub nierówności  itp. Odchylenie płaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie,  pofałdowanie
itp.) nie może wynosić więcej niż 1,5 % największego wymiaru znaku.
Krawędzie  tarczy znaku  muszą  być  równe  i  nieostre.  Zniekształcenia  krawędzi  tarczy znaku,  pozostałe  po
tłoczeniu  lub  innych  procesach  technologicznych,  którym  tarcza  ta  (w  znakach  drogowych  składanych  -
segmenty tarczy) była poddana, muszą być usunięte.
Tarcze znaków drogowych składanych mogą być wykonane z modułowych kształtowników aluminiowych lub
odpowiednio ukształtowanych segmentów stalowych. Dopuszcza się stosowanie modułowych kształtowników z
tworzyw  syntetycznych  lub  sklejki  wodoodpornej,  pod  warunkiem  uzyskania  odpowiedniej  aprobaty
technicznej. Szczeliny między sąsiednimi segmentami znaku składanego nie mogą być większe od 0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiałem odblaskowym.
Właściwości  folii  odblaskowej  (odbijającej  powrotnie)  powinny spełniać  wymagania  określone  w aprobacie
technicznej.

2.6.2. Wymagania jakościowe znaku odblaskowego
Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez
cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejania, złuszczenia lub
odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.
Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tarczy bez jej
zniszczenia.
Przy malowaniu lub klejeniu symboli  lub obrzeży znaków na folii  odblaskowej,  technologia malowania lub
klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny być uzgodnione z producentem folii.
Okres  trwałości  znaku  wykonanego  przy  użyciu  folii  odblaskowych  powinien  wynosić  od  7  do  10  lat,  w
zależności od rodzaju materiału.
Powierzchnia lica znaku powinna być  równa i gładka,  nie mogą na niej  występować lokalne nierówności  i
pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak i
na obrzeżach tarczy znaku.
Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy nanoszeniu
farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż:
- 2 mm dla znaków małych i średnich,
- 3 mm dla znaków dużych i wielkich.
Powstałe  zacieki  przy  nanoszeniu  farby  na  odblaskową  część  znaku  nie  powinny być  większe  w każdym
kierunku niż:
- 2 mm dla znaków małych i średnich,
- 3 mm dla znaków dużych i wielkich.
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W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie może występować
więcej  niż 0,7 lokalnych usterek  (załamania,  pęcherzyki)  o wymiarach  nie większych niż 1 mm w każdym
kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku.
W znakach użytkowanych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się do
2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza
się do 3 zarysowań o szerokości nie większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie większej niż 10 cm. Na
całkowitej długości znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 rys szerokości nie większej niż 0,8 mm i długości
przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku.
W znakach użytkowanych dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczającej 6
mm2 każde - w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni znaku małego lub średniego, oraz o powierzchni nie
przekraczającej 8 mm2 każde - w liczbie nie większej niż 8 na każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego
lub wielkiego (włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.
Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego zniekształcenia znak
musi być bezzwłocznie wymieniony.
W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę folii do
powierzchni tarczy znaku. W znakach użytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, że
występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniżej.
W znakach użytkowanych dopuszczalne jest występowanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co najwyżej
dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w każdym kierunku na powierzchni
każdego z fragmentów znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w
okresie wymaganej gwarancji żadna korozja tarczy znaku nie może występować.
Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o 90 o przy
promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu.
Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową barwy ciemno-
szarej (szarej naturalnej) o współczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - według wzorca stanowiącego załącznik do
„Instrukcji o znakach drogowych pionowych” [28]. Grubość powłoki farby nie może być mniejsza od 20 m.
Gdy  tarcza  znaku  jest  wykonana  z  aluminium  lub  ze  stali  cynkowanej  ogniowo  i  cynkowanie  to  jest
wykonywane po ukształtowaniu tarczy - jej krawędzie mogą pozostać niezabezpieczone farbą ochronną.

2.7. Znaki nieodblaskowe

2.7.1. Wymagania dotyczące powierzchni i barwy znaku nieodblaskowego
Znaki nieodblaskowe (znaki nieodblaskowe zwykłe) mogą być wykonane jako malowane lub oklejane folią, z
materiałów  nie  wykazujących  odbicia  powrotnego  (współdrożnego).  Nie  dopuszcza  się  używania  na  znaki
drogowe nieodblaskowe (zwykłe) materiałów fluorescencyjnych.

2.7.2. Warunki podstawowe dla farb i folii nieodblaskowych
Folie i farby użyte do wykonania znaku muszą wykazywać pełne związanie z podłożem (powierzchnią tarczy
znaku) przez cały czas wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są w szczególności lokalne niedoklejenia,
odklejenia,  pęcherze,  złuszczenia  lub  odstawanie  farby  lub  folii  na  krawędziach  lica  znaku  oraz  na  jego
powierzchni.

2.7.3. Warunki dodatkowe dla farb nieodblaskowych
Powierzchnia  farby  na  licu  znaku  nowego  musi  być  jednolita  -  bez  lokalnych  szczelin  lub  pęknięć.
Niedopuszczalne są lokalne nierówności farby oraz cząstki mechaniczne zatopione w warstwie farby.
Grubość farby lica znaku nie może być mniejsza od 50 m. Grubość farby na tylnej stronie znaku nie może być
mniejsza od 20 m.

2.7.4. Warunki dodatkowe dla folii nieodblaskowych
Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odklejenie od podłoża bez jej
zniszczenia.
Krawędzie  folii  na obrzeżach tarczy znaku,  jak również  krawędzie  folii,  symboli,  napisów, obramowań itp.
muszą  być  tak  wykonane  i  zabezpieczone,  by zapewniona była  integralność  znaku  przez  pełen  okres  jego
trwałości.

2.7.5. Wymagania jakościowe dla znaków malowanych
Powierzchnia  lica  znaków  drogowych  malowanych  musi  być  równa  i  gładka;  niedopuszczalne  jest
występowanie na nim jakichkolwiek fragmentów nie pokrytych farbą. Struktura powierzchniowa warstwy farby
nie może sprzyjać osadzaniu na niej zanieczyszczeń lub cząstek kurzu.
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W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie może występować
więcej  niż jedna  lokalna usterka  w postaci  zarysowań o szerokości  nie większej  od 0,8 mm i długości  nie
większej niż 8 mm. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek innych usterek, w tym pęcherzyków,
rozległych zarysowań, wyczuwalnych nierówności farby - na powierzchni tarczy znaku. Niedopuszczalne jest
występowanie jakichkolwiek ognisk korozji na licu znaku lub na tylnej stronie tarczy znaku.
W znakach użytkowanych w okresie wymaganej trwałości znaku na każdym z fragmentów powierzchni znaku o
wymiarach  4  x  4  cm  dopuszcza  się  do  trzech  usterek  o  charakterze  wskazanym  wyżej  oraz  do  jednej
powierzchniowej  usterki  lokalnej  (pęcherzyki  itp.)  o  wymiarach  nie  większych  od  2  mm.  Na  całkowitej
powierzchni znaku dopuszcza się nie więcej niż 8 zarysowań szerokości nie większej niż 0,5 mm i długości nie
przekraczającej  8 cm, jeżeli  ich głębokość nie sięga do podłoża lub nie więcej  niż 5 zarysowań o długości
przekraczającej 10 mm, lecz nie większej od 10 cm, jeżeli ich głębokość sięga do podłoża oraz do pięciu ognisk
korozji o wymiarach nie przekraczających 4 mm w każdym kierunku w znakach małych i średnich lub 6 mm w
znakach dużych i wielkich - pod warunkiem, że te zarysowania lub ogniska korozji nie zniekształcają treści
znaku.
Wady w postaci nierówności konturów rysunku znaku, które mogą powstać przy nanoszeniu farby na lico znaku,
nie mogą przekraczać 1 mm dla znaków małych i średnich oraz 2 mm dla znaków dużych i wielkich.
Niedopuszczalne jest występowanie zacieków o wymiarach większych niż 2 mm w znakach małych i średnich
oraz 3 mm w znakach dużych i wielkich w każdym kierunku.

2.7.6. Wymagania jakościowe dla znaków oklejanych
Powierzchnia  tarczy  znaku  oklejanego  musi  być  równa  i  gładka;  nie  mogą  na  niej  występować  lokalne
nierówności i pofałdowania.
W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie może występować
więcej niż 0,7 lokalnych usterek (niewielkie zarysowania o długości nie większej niż 8 mm itp.) o wymiarach
nie większych niż 1 mm w każdym kierunku.  Niedopuszczalne jest  występowanie jakichkolwiek rozległych
zarysowań oraz pojedynczych rys dłuższych od 8 mm na powierzchni znaku.
W znakach użytkowanych w okresie wymaganej trwałości znaku na każdym z fragmentów powierzchni znaku o
wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się do 2 lokalnych usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych od 2 mm w
każdym kierunku. Na każdym z tych fragmentów dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie większej niż
0,8 mm i całkowitej długości nie większej niż 10 cm. Na całkowitej powierzchni znaku dopuszcza się nie więcej
niż 5 zarysowań szerokości nie większej niż 0,8 mm i długości przekraczającej 10 cm lecz nie większej od 20
cm - pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku.
W znakach użytkowanych  w okresie wymaganej  trwałości  dopuszcza się również lokalne odklejenia folii  o
powierzchni nie przekraczającej 8 mm2 każde - w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni znaku małego lub
średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej  10 mm2 każde w liczbie nie większej niż 8 na każdym z
fragmentów powierzchni znaku dużego lub wielkiego (włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200
mm lub na całkowitej powierzchni znaku, jeżeli powierzchnia ta jest mniejsza od 1,44 m2.
Zarysowania  i  oderwania  folii  nie  mogą  zniekształcać  treści  znaku  -  w  przypadku  występowania  takiego
zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony.
W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań, sięgających przez warstwę
folii  do  powierzchni  tarczy  znaku.  W  znakach  użytkowanych  istnienie  takich  rys  jest  dopuszczalne  pod
warunkiem, że występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych w dalszym
ciągu.
Zachowana musi  być  co  najmniej  identyczna  dokładność  rysunku znaku,  jak dla znaków malowanych  (pkt
2.7.5).
W znakach nowych folia nie może wykazywać żadnych znamion odklejeń, rozwarstwień, zanieczyszczeń itp.
między  poszczególnymi  warstwami  folii  lub  licem  i  tarczą  znaku.  Niedopuszczalne  jest  występowanie
jakichkolwiek ognisk korozji zarówno na powierzchni jak i na obrzeżach tarczy znaku.
W znakach użytkowanych dopuszczalne jest występowanie po okresie wymaganej gwarancji co najwyżej dwóch
lokalnych  ognisk  korozji  o  wymiarach  nie  przekraczających  2,0  mm  w  każdym  kierunku  na  powierzchni
każdego fragmentu znaku o wymiarach 4 x 4 cm. 
W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji nie może występować
żadna korozja tarczy znaku.
Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o 90o przy promieniu
łuku zgięcia do 15 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu.
Zabronione jest stosowanie folii, które mogą być bez całkowitego zniszczenia odklejone od tarczy znaku lub od
innej folii, na której zostały naklejone.

2.7.7. Tylna strona znaków nieodblaskowych
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Tylna strona tarczy znaków musi być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową barwy ciemno-szarej (szarej
neutralnej) o współczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - według wzorca stanowiącego załącznik do „Instrukcji o
znakach drogowych pionowych” [28]. Grubość powłoki farby nie może być mniejsza od 20 m. Gdy tarcza
znaku jest  wykonana  z  aluminium lub  ze  stali  cynkowanej  ogniowo  i  cynkowanie  to  jest  wykonywane  po
ukształtowaniu  tarczy  -  jej  krawędzie  mogą  pozostać  niezabezpieczone  farbą  ochronną.  W  przypadkach
wycinania tarczy znaku z blachy stalowej cynkowanej powierzchniowo - krawędzie tarczy należy zabezpieczyć
odpowiednią powłoką przeciwkorozyjną.

2.8. Znaki prześwietlane

2.8.1. Wymagania ogólne dotyczące znaków prześwietlanych
Znaki  drogowe  prześwietlane  wykonuje  się  jako  urządzenia,  których  integralnym  składnikiem  jest  oprawa
oświetleniowa wbudowana w znak - osłonięta licem znaku z materiału przepuszczającego światło.
Oprawa oświetleniowa wbudowana w znak musi być oznaczona znakiem bezpieczeństwa „B” wydanym przez
uprawnioną jednostkę.
Znak drogowy prześwietlany musi mieć umieszczone w sposób trwały oznaczenia przewidziane na tabliczce
znamionowej według ustalenia punktu 5, a ponadto oznaczenie oprawy: a) napięcia znamionowego zasilania, b)
rodzaju prądu, c) liczby typu i mocy znamionowej źródeł światła, d) symbolu klasy ochronności elektrycznej
oprawy wbudowanej w znak, e) symbolu IP stopnia ochrony odporności na wnikanie wilgoci i ciał obcych.
Równość  i  gładkość  powierzchni  znaku  i  dokładność  rysunku  znaku  dla  znaków  prześwietlanych  należy
przyjmować jak dla znaków nieodblaskowych (pkt 2.7).

2.8.2. Lico znaku prześwietlanego
Lico znaku powinno być tak wykonane, aby nie występowały niedokładności w postaci pęcherzy, pęknięć itp.
Niedopuszczalne są lokalne nierówności oraz cząstki mechaniczne zatopione w warstwie prześwietlanej.

2.9. Znaki oświetlane

2.9.1. Wymagania ogólne dotyczące znaków oświetlanych
Znaki drogowe oświetlane wykonuje się jak znaki nieodblaskowe. Ze znakiem sprzężona jest w sposób sztywny
oprawa  oświetleniowa,  oświetlająca  w nocy  lico  znaku.  Oprawa  umieszczona  jest  na  zewnątrz  znaku.Jeśli
dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduje  wykonanie  znaku  z  materiałów  odblaskowych,  znak  musi
spełniać dodatkowo wymagania określone w punkcie 2.6. Oprawa oświetleniowa znaku musi być oznaczona
znakiem  bezpieczeństwa  „B”  wydanym  przez  uprawnioną  jednostkę.Oznaczenia  na  tabliczce  znamionowej
oprawy muszą spełniać wymagania określone w punkcie 2.8.1.

2.9.2. Rodzaj powierzchni znaku
Wymagania dotyczące powierzchni znaku ustala się jak dla znaków nieodblaskowych (pkt 2.7), a w przypadku
wykonania znaku z materiałów odblaskowych - jak dla znaków odblaskowych (pkt 2.6).
Warunki wykonania lica znaku ustala się odpowiednio jak dla znaków nieodblaskowycnh (pkt 2.7).

2.10. Znaki emaliowane
Znaki  drogowe emaliowane mogą być  stosowane pod warunkiem uzyskania  aprobaty technicznej.  Trwałość
znaku emaliowanego, w tym również trwałość jego barwy nie może być mniejsza od 15 lat.

2.11. Materiały do montażu znaków
Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji
wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań,
rozwarstwień i wypukłych karbów.
Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zależności
od ich wielkości.

2.12. Przechowywanie i składowanie materiałów
Cement  stosowany  do  wykonania  fundamentów  dla  pionowych  znaków  drogowych  powinien  być
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27].
Kruszywo do betonu należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z  kruszywami  innych  klas.Prefabrykaty  betonowe  powinny być  składowane  na  wyrównanym,
utwardzonym i odwodnionym podłożu. Prefabrykaty należy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu
minimum 10 cm między podłożem a prefabrykatem.Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach
suchych, z dala od materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami.
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3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  oznakowania  pionowego  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
- koparek kołowych, np. 0,15 m3 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m3,
- żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t,
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym,
- betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,
- środków transportowych do przewozu materiałów,
- przewoźnych zbiorników na wodę,
- sprzętu spawalniczego, itp.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [27].
Transport kruszywa powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06712 [3].
Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny być przewożone środkami
transportowymi  w warunkach zabezpieczających  je przed uszkodzeniami.  Rozmieszczenie prefabrykatów na
środkach transportu powinno być symetryczne.Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty,
śruby,  nakrętki  itp.)  powinien  się  odbywać  środkami  transportowymi  w  sposób  uniemożliwiający  ich
przesuwanie się w czasie transportu i uszkadzanie.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć:
- lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego lub pasa

awaryjnego postoju,
- wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć  w taki sposób, aby w czasie trwania i
odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków.
Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków
Sposób  wykonania  wykopu  pod  fundament  znaku  pionowego  powinien  być  dostosowany  do  głębokości
wykopu,  rodzaju  gruntu  i  posiadanego  sprzętu.  Wymiary  wykopu  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją
projektową lub wskazaniami Inżyniera.
Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić
natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych.

5.3.1. Prefabrykaty betonowe
Dno wykopu przed ułożeniem prefabrykatu należy wyrównać i zagęścić. Wolne przestrzenie między ścianami
gruntu i prefabrykatem należy wypełnić materiałem kamiennym, np. klińcem i dokładnie zagęścić ubijakami
ręcznymi.
Jeżeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi,  to górna powierzchnia prefabrykatu powinna być  równa z
powierzchnią pobocza lub być wyniesiona nad tę powierzchnię nie więcej niż 0,03 m.

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego
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Wykopy  pod  fundamenty  konstrukcji  wsporczych  dla  zamocowania  znaków  wielkowymiarowych  (znak
kierunku i miejscowości), wykonywane z betonu „na mokro” lub z betonu zbrojonego należy wykonać zgodnie z
PN-S-02205 [24].
Posadowienie  fundamentów  w  wykopach  otwartych  bądź  rozpartych  należy  wykonywać  zgodnie  z
dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera. Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wód
opadowych  przez  wyprofilowanie  terenu  ze  spadkiem  umożliwiającym  łatwy  odpływ  wody  poza  teren
przylegający  do  wykopu.  Dno  wykopu  powinno  być  wyrównane  z  dokładnością   2  cm.Przy  naruszonej
strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i miejsce wypełnić do spodu fundamentu betonem klasy B 15.
Płaszczyzny boczne fundamentów stykające się z gruntem należy zabezpieczyć izolacją, np. emulsją kationową.
Po wykonaniu  fundamentu  wykop  należy zasypać  warstwami  grubości  20  cm z  dokładnym  zagęszczeniem
gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny
być wykonane zgodnie z dokumentacją pionową i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
- odchyłka od pionu, nie więcej niż  1 %,
- odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż  2 cm,
- odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa - awaryjnego
postoju,  nie  więcej  niż   5  cm,  przy  zachowaniu  minimalnej  odległości  -  umieszczenia  znaku  zgodnie  z
Instrukcją o znakach drogowych pionowych [28].

5.5. Wykonanie spawanych złącz elementów metalowych
Złącza spawane elementów metalowych powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-69011 [20]. Wytrzymałość
zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów spoin nie powinny przekraczać 
0,5 mm dla spoiny grubości do 6 mm i  1,0 mm dla spoiny o grubości powyżej 6 mm. Odstęp w złączach
zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie płaszczyznami nie powinien być większy
niż 1 mm.
Złącza  spawane  nie  powinny mieć  wad  większych  niż  podane  w tablicy  5.  Inżynier  może dopuścić  wady
większe niż podane w tablicy jeśli uzna, że nie mają one zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne znaku
pionowego.

Tablica 5. Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych, wg PN-M-69775 [23]

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm

Brak przetopu
Podtopienie lica spoiny
Porowatość spoiny
Krater w spoinie
Wklęśnięcie lica spoiny
Uszkodzenie mechaniczne spoiny
Różnica wysokości sąsiednich wgłębień i wypukłości
lica spoiny

2,0
1,5
3,0
1,5
1,5
1,0

3,0

5.6. Konstrukcje wsporcze

5.6.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem
Konstrukcje  wsporcze  znaków  drogowych  bramowych  lub  wysięgnikowych  jedno  lub  dwustronnych,  jak
również konstrukcje wsporcze znaków tablicowych bocznych o powierzchni większej od 4,5 m2, gdy występuje
możliwość  bezpośredniego  najechania  na  nie  przez  pojazd  -  muszą  być  zabezpieczone  odpowiednio
umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego rodzaju urządzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi,
zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera. Podobne zabezpieczenie należy stosować
w  przypadku  innych  konstrukcji  wsporczych,  gdy  najechanie  na  nie  w  większym  stopniu  zagraża
bezpieczeństwu użytkowników pojazdów, niż najechanie pojazdu na barierę, jeśli przewiduje to dokumentacja
projektowa, SST lub Inżynier.

5.6.2. Łatwo zrywalne złącza konstrukcji wsporczej
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W przypadku  konstrukcji  wsporczych,  nie  osłoniętych  barierami  ochronnymi  -  zaleca  się  stosowanie  łatwo
zrywalnych lub łatwo rozłączalnych przekrojów, złączy lub przegubów o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji,
umieszczonych na wysokości od 0,15 do 0,20 m nad powierzchnią terenu.
W szczególności - zaleca się stosowanie takich przekrojów, złączy lub przegubów w konstrukcjach wsporczych
nie osłoniętych barierami ochronnymi, które znajdują się na obszarach zwiększonego zagrożenia kolizyjnego
(ostrza rozgałęzień dróg łącznikowych, zewnętrzna strona łuków drogi itp.).
Łatwo  zrywalne  lub  łatwo  rozłączalne  złącza,  przekroje  lub  przeguby  powinny  być  tak  skonstruowane  i
umieszczone, by znak wraz z konstrukcją wsporczą po zerwaniu nie przewracał się na jezdnię. Wysokość części
konstrukcji wsporczej, pozostałej po odłączeniu górnej jej części od fundamentu, nie może być większa od 0,25
m.

5.6.3. Zapobieganie zagrożeniu użytkowników drogi i terenu przyległego - przez 
konstrukcję wsporczą
Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób ograniczający zagrożenie użytkowników pojazdów
samochodowych oraz innych użytkowników drogi i terenu do niej przyległego przy najechaniu przez pojazd na
znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewnić możliwość łatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub
innego rodzaju uszkodzenia znaku.

5.6.4. Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupach lub podporach
Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic przeddrogowskazowych,
tablic szlaku drogowego,  tablic objazdów itp.)  umieszczanych  na dwóch słupach lub podporach - odległość
między tymi  słupami  lub  podporami,  mierzona  prostopadle  do  przewidywanego  kierunku  najechania  przez
pojazd, nie może być mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu większej liczby słupów niż dwa - odległość między
nimi może być mniejsza.

5.6.5. Poziom górnej powierzchni fundamentu
Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym - pożądane
jest, by górna część fundamentu pokrywała się z powierzchnią pobocza, pasa dzielącego itp. lub była nad tę
powierzchnię wyniesiona nie więcej niż 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujących się poza
koroną drogi, górna część fundamentu powinna być wyniesiona nad powierzchnię terenu nie więcej niż 0,15 m.

5.6.6. Barwa konstrukcji wsporczej
Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą mieć barwę szarą neutralną z tym, że dopuszcza
się barwę naturalną pokryć cynkowanych. Zabrania się stosowania pokryć konstrukcji wsporczych o jaskrawej
barwie - z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane odrębnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami
technicznymi.

5.7. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą
Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie lub
obrót.
Materiał  i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać, przy użyciu
odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku.
Na  drogach  i  obszarach,  na  których  występują  częste  przypadki  dewastacji  znaków,  zaleca  się  stosowanie
elementów złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej ich rozłączenie przez osoby
niepowołane.
Tarcza  znaku składanego  musi  wykazywać  pełną  integralność  podczas  najechania  przez  pojazd  w każdych
warunkach kolizji. W szczególności - żaden z segmentów lub elementów tarczy nie może się od niej odłączać w
sposób powodujący narażenie kogokolwiek na niebezpieczeństwo lub szkodę.
Nie  dopuszcza  się  zamocowania  znaku  do  konstrukcji  wsporczej  w  sposób  wymagający  bezpośredniego
przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku.

5.8. Trwałość wykonania znaku pionowego
Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność przedstawionego
na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy zewnętrzne działające na
znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku.

5.9. Urządzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej
Przy  umieszczaniu  na  konstrukcji  wsporczej  znaku  drogowego  jakichkolwiek  urządzeń  elektrycznych  -
obowiązują  zasady  oznaczania  i  zabezpieczania  tych  urządzeń,  określone  w  odpowiednich  przepisach  i
zaleceniach dotyczących urządzeń elektroenergetycznych.
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5.10. Źródło światła znaku prześwietlanego i znaku oświetlanego
Źródło  światła  należy  wykonać  zgodnie  z  ustaleniami  dokumentacji  projektowej,  SST  lub  wskazaniami
Inżyniera, jako:
lampy fluorescencyjne barwy dziennej lub chłodno białej,
wysokoprężne lampy rtęciowe o poprawionym współczynniku oddawania barw,
lampy metalo-halogenowe.

5.11. Warunki dla oprawy oświetleniowej znaku prześwietlanego
Oprawa wbudowana w znak powinna spełniać wymagania PN-E-06314 [7] z następującymi uzupełnieniami i
zmianami:
-  sposób połączeń lica znaku z tarczą znaku w formie komory,  w którą wbudowana jest  oprawa,  powinien

zastąpić stopień IP-53 ochrony od wpływu czynników zewnętrznych,
- komora statecznika powinna zapewnić co najmniej stopień ochrony IP-23,
- sprawność świetlna układu nie powinna być mniejsza niż 0,4,
- karta katalogowa może nie zawierać krzywych rozsyłu światłości, wykresów sprawności i izoluks,
- w oznaczeniu musi być podany rok produkcji.

5.12. Warunki dla oprawy oświetleniowej znaku oświetlanego
Oprawa  oświetlająca  znak  powinna spełniać  wymagania  PN-E-06314 [7]  z  następującymi  uzupełnieniami i
zmianami:
oprawa powinna być zbudowana jako zamknięta, o stopniu ochrony IP-53 dla komory lampowej i co najmniej
IP-23 dla komory statecznika,
dla  opraw zawieszanych  na  wysokości  poniżej  2,5 m klosz  oprawy powinien  być  wykonany z  materiałów
odpornych na uszkodzenia mechaniczne,
karta katalogowa oprawy może nie zawierać wykresu światłości i wykresu sprawności,
w oznaczeniu oprawy musi być podany rok produkcji.
Oprawa oświetleniowa stanowiąca integralną część znaku oświetlanego umieszczana jest przed licem znaku i
musi być sztywno i trwale związana z tarczą znaku.

5.13. Tabliczka znamionowa znaku
Każdy wykonany znak drogowy oraz każda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę znamionową z:
- nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umożliwiającym identyfikację wytwórcy lub dostawcy,
- datą produkcji,
- oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku,
- datą ustawienia znaku.
Zaleca się, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierała również miesiąc i rok wymaganego
przeglądu technicznego.
Napisy na tabliczce znamionowej muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny,  czytelny w normalnych
warunkach przez cały okres użytkowania znaku.

6.  Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych
Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”.
Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy,  Inżynier  może
zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót.

6.3. Badania w czasie wykonywania robót

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z deklaracją zgodności wydaną przez
producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami tablicy 6.

Tablica 6. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów
dostarczonych przez producentów
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Lp.
Rodzaj
badania

Liczba badań Opis badań
Ocena  wyników
badań

1
Sprawdzenie
powierzchni

od 5 do 10 badań z
wybra-  nych losowo
elementów w każdej
dostar- czonej partii

Powierzchnię  zbadać  nieuzbrojonym
okiem. Do ew. sprawdzenia głębokości wad
użyć  dostępnych  narzędzi  (np.  liniałów  z
czujnikiem, suwmiarek, mikrometrów itp. Wyniki  badań

powinny być zgodne
z  wymaganiami
punktu 22

Sprawdzenie
wymiarów

wyrobów  liczą-cej
do 1000 elementów

Przeprowadzić uniwersalnymi przyrządami
pomiarowymi  lub  sprawdzianami  (np.
liniałami, przymiarami itp.)

W  przypadkach  budzących  wątpliwości  można  zlecić  uprawnionej  jednostce  zbadanie  właściwości
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2. 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać:
zgodność  wykonania  znaków  pionowych  z  dokumentacją  projektową  (lokalizacja,  wymiary,  wysokość
zamocowania znaków),
zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5,
prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3,
poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów konstrukcji wsporczych:
przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z każdej strony) należy
dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów,
oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu od 2 do 4 razy;
do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,
w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości zmęczeniowej spoin,
zgodnie z PN-M-06515 [18],
złącza o wadach większych niż dopuszczalne, określone w punkcie 5.5, powinny być naprawione powtórnym
spawaniem.

7. OBMIAR ROBÓT

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

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi są:
szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,
m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostałych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje  się  za wykonane  zgodnie z  dokumentacją  projektową,  SST i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór ostateczny
Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów
i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiór pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.

9. podstawa płatności
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9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonanie fundamentów
dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
zamocowanie tarcz znaków drogowych,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

1. PN-B-06250 Beton zwykły

2. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia

6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

7. PN-E-06314 Elektryczne oprawy oświetlenia zewnętrznego

8. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowiska

9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania

10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia

11. PN-H-82200 Cynk

12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki

13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki

14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki

15. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

16. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki

17. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco

18. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne

19. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych

20. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania

21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

22. PN-M-69430 Spawalnictwo.  Elektrody  stalowe  otulone  do  spawania  i  napawania.  Ogólne
wymagania i badania

23. PN-M-69775 Spawalnictwo.  Wadliwość  złączy  spawanych.  Oznaczanie  klasy  wadliwości  na
podstawie oględzin zewnętrznych

24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

25. BN-89/1076-02 Ochrona  przed  korozją.  Powłoki  metalizacyjne  cynkowe  i  aluminiowe  na
konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania

131



26. BN-82/4131-03 Spawalnictwo.  Pręty  i  elektrody  ze  stopów  stellitowych  i  pręty  z  żeliw
wysokochromowych do napawania

27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty
Instrukcja  o znakach drogowych  pionowych.  Tom I.  Zasady stosowania znaków i  urządzeń bezpieczeństwa
ruchu. Zał. nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor
Polski Nr 16, poz. 120).
D.08.01.01     KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

1.       WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  ST są wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru robót  związanych  z ustawieniem
krawężników betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót, które zostaną wykonane w zakresie wymienionym w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  ustawieniem
krawężników:
- betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej,
- betonowych na ławie tłuczniowej lub żwirowej,
- betonowych wtopionych na ławie betonowej, żwirowej lub tłuczniowej,
- betonowych wtopionych bez ławy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Krawężniki betonowe  - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki  dla pieszych,  pasy
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.       MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  ST  D.00.00.00
„Wymagania ogólne”.

2.2. Stosowane  materiały
Materiałami stosowanymi są:
- krawężniki betonowe,
- piasek na podsypkę i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiały do wykonania ławy pod krawężniki.

2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01, oraz PN-EN 1340:2005/AC:2007 .

2.3.1. Typy
W zależności  od  przeznaczenia  rozróżnia  się  następujące  typy  krawężników betonowych:  U  -  uliczne,  D  -
drogowe. 
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2.3.2. Rodzaje
W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje krawężników betonowych:
- prostokątne ścięte   - rodzaj „a”,
- prostokątne - rodzaj „b”.

2.3.3. Odmiany
W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany:
- krawężnik betonowy jednowarstwowy,
- krawężnik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki
W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.
Przykład  oznaczenia  krawężnika  betonowego  ulicznego  (U),  prostokątnego  (b),  jednowarstwowego  (1)  o
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04.

2.4.    Krawężniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Kształt i wymiary
Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2.
a) krawężnik rodzaju „a”

b) krawężnik rodzaju „b”

c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników

Rys. 1. Wymiarowanie krawężników

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne   wady  oraz  uszkodzenia  powierzchni  i  krawędzi   elementów,  zgodnie  z   PN-EN   –
1340:2005/AC:2007, nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych

2.4.3. Składowanie
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów,
rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.
Krawężniki   betonowe   należy   układać   z   zastosowaniem   podkładek   i   przekładek   drewnianych o
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika.

2.4.4. Beton i jego składniki
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2.4.4.1.Beton do produkcji krawężników
Do  produkcji  krawężników  należy  stosować  beton  wg  PN-EN  206-1:2003  Beton  użyty  do  produkcji
krawężników powinien charakteryzować się:
nasiąkliwością, poniżej 4%,
ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003
2.4.4.2.Cement
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-EN
197-1:2002/A1:2005

2.4.4.3.Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004
Kruszywo   należy   przechowywać   w   warunkach   zabezpieczających   je   przed   zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.

2.4.4.4.Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004

2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 1343:2004, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-EN 12620:2004.
Cement  na  podsypkę  i  do  zaprawy  cementowo-piaskowej  powinien  być  cementem portlandzkim klasy  nie
mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002/A1:2005. Woda powinna być odmiany
„1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.6. Materiały  na  ławy
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla:
a) ławy  betonowej  -  beton  klasy  B  15  lub  B  10,  wg  PN-EN  206-1:2003,  którego  składniki  powinny

odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4,
b) ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-EN 130430:2004.
c) ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-EN 13043:2004

2.7.    Masa zalewowa
Masa zalewowa,  do wypełnienia  szczelin  dylatacyjnych  na gorąco,  powinna odpowiadać  wymaganiom PN-
EN13880-12:2004 lub aprobaty technicznej.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00
„Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo
- piaskowej, wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w ST
D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport krawężników
Krawężniki  betonowe  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportowymi.  Krawężniki  betonowe
układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawężniki  powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a
górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.

4.3. Transport pozostałych materiałów
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Transport  cementu  powinien  się  odbywać  w  warunkach  zgodnych  z  BN-88/6731-08.  Kruszywa  można
przewozić  dowolnym  środkiem  transportu,  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem  i
zmieszaniem  z  innymi  materiałami.  Podczas  transportu  kruszywa  powinny  być  zabezpieczone  przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-AN 1340:2005/AC:2007.
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej
metody Proctora.

5.3. Wykonanie  ław
Wykonanie ław powinno być zgodne z Pn-AN 1340:2005/AC:2007.

5.3.1. Ława żwirowa
Ławy  żwirowe  o  wysokości  do  10  cm  wykonuje  się  jednowarstwowo  przez  zasypanie  koryta  żwirem  i
zagęszczenie go polewając wodą.
Ławy o wysokości  powyżej 10 cm należy wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne
warstwy.

5.3.2. Ława tłuczniowa
Ławy należy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem.
Tłuczeń należy starannie ubić polewając wodą. Górną powierzchnię ławy tłuczniowej należy wyrównać klińcem
i ostatecznie zagęścić.
Przy grubości  warstwy tłucznia w ławie wynoszącej  powyżej  10 cm należy ławę wykonać dwuwarstwowo,
starannie zagęszczając poszczególne warstwy.

5.3.3. Ława betonowa
Ławy betonowe  zwykłe  w gruntach  spoistych  wykonuje  się  bez  szalowania,  przy gruntach  sypkich  należy
stosować szalowanie.

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w
korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami
PN-EN 206-1:2003 przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą
zalewową.

5.4.    Ustawienie krawężników betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania krawężników
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej,  a  w  przypadku  braku  takich  ustaleń  powinno  wynosić  od  10  do  12  cm,  a  w  przypadkach
wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16
cm.
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem,
żwirem,  tłuczniem  lub  miejscowym  gruntem  przepuszczalnym,  starannie  ubitym.  Ustawienie  krawężników
powinno być zgodne z PN-EN 1340:2005/AC:2007

5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej
Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce z piasku o
grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu.

5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej

135



Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.

5.4.4. Wypełnianie spoin
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub
zaprawą  cementowo-piaskową,  przygotowaną  w  stosunku  1:2.  Zalewanie  spoin  krawężników  zaprawą
cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej.
Spoiny  krawężników  przed  zalaniem  zaprawą  należy  oczyścić  i  zmyć  wodą.  Dla  zabezpieczenia  przed
wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą
należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.

6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

6.2.1. Badania krawężników
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  materiałów  przeznaczonych  do
ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzenie
wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzić  na  podstawie  oględzin  elementu  przez  pomiar  i  policzenie
uszkodzeń  występujących  na  powierzchniach  i  krawędziach  elementu  zgodnie  z  wymaganiami  tablicy  3.
Pomiary długości  i  głębokości  uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru  stalowego lub suwmiarki  z
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy
przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować
wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie  ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:

a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. Profil   podłużny
górnej   powierzchni   ławy   powinien   być   zgodny   z   projektowaną   niweletą. Dopuszczalne
odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy.

b) Wymiary ław. Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m
ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:

- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej.

c) Równość górnej powierzchni ław. Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w
dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy
i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.

d) Zagęszczenie ław. Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub
piasku nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia
poszczególnych ziaren tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy.

e) Odchylenie  linii  ław  od  projektowanego  kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde
100 m wykonanej ławy.
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6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na
każde 100 m ustawionego krawężnika, 

b) dopuszczalne  odchylenie  niwelety górnej  płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej,  które
wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,

c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde
100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i
przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na
pełną głębokość.

7.       OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka  obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonanie koryta pod ławę,
- wykonanie ławy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2.    Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod ławę,
ew. wykonanie szalunku,
wykonanie ławy,
wykonanie podsypki,
ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
wypełnienie spoin krawężników zaprawą,
ew. zalanie spoin masą zalewową,
zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.     

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykły
3. PN-EN 12620:2004 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
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4. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych
6. PN-EN 13040:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych żwir i mieszanka
7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych
8. PN-EN 13043 :2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek
9. PN-EN 197-1:2002/ Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i     
    A1:2005 ocena zgodności
10. PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
11. PN-EN13880-12:2004Drogi samochodowe. Masa zalewowa na goraco
12. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania 
i badania

13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

chodnikowe
14. PN-EN 1340:2005/ Krawężniki betonowe. Wymagania. Metody
     AC:2007

10.2. Inne dokumenty
15. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r
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D.08.01.01a   PRZESTAWIANIE KRAWĘŻNIKÓW 

1.       WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej (ST) są wymagania  dotyczące  wykonania i  odbioru
robót związanych z przestawianiem krawężników.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót, które zostaną wykonane w zakresie wymienionym w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  i
odbiorem remontu cząstkowego krawężników betonowych lub kamiennych polegającego na naprawie uszkodzeń
powstałych na określonej długości krawężnika, metodą jego przestawienia.

1.4. Określenia podstawowe
Krawężnik - belki (np. betonowe, kamienne) ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące
oraz nawierzchnie drogowe.
Remont cząstkowy krawężników - naprawa pojedynczych uszkodzeń krawężników o długości  do około 10 m,
metodą ich przestawienia.
Spoina  -  odstęp  pomiędzy  przylegającymi  elementami  (krawężnikami)  wypełniony  określonym  materiałem
wypełniającym.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  ST  D.00.00.00
„Wymagania ogólne”.

2.2. Materiały do wykonania robót

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.

2.2.2. Krawężnik
Do remontu cząstkowego (przestawienia) krawężników należy użyć:
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krawężniki, uzyskane z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania,
nowe  krawężniki,  odpowiadające  wymaganiom  ST  D.08.01.01b  i  D-08.01.02a,  jako  materiał zastępujący
istniejące krawężniki uszkodzone, o podobnych wymiarach, wyglądzie i kształcie.

2.2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  nie  ustala  inaczej,  to  można  stosować  następujące  materiały,
odpowiadające wymaganiom ST D.08.01.01b i D.08.01.02a:
- piasek na podsypkę i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- wodę,
- ew. materiały do remontu ław pod krawężniki (np. żwir, tłuczeń, beton),
- ew. inne materiały, np. masę zalewową do wypełniania szczelin dylatacyjnych.
3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Wykonawca  przystępujący  do  remontu  (przestawiania)  krawężników  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z: drągów stalowych, skrobaczek, szczotek, łomów, konewek, wiader do wody, szpadli, łopat, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów
Materiały   sypkie   i   krawężniki   można  przewozić    dowolnymi   środkami   transportu,   w  warunkach
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami  i  nadmiernym
zawilgoceniem.  Warunki  transportu  materiałów  powinny  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  ST
D.08.01.01÷02.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Zasady wykonywania robót
Sposób  wykonania  robót  powinien  być  zgodny  z  dokumentacją  projektową  i  ST.  W  przypadku  braku
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji.  Podstawowe czynności
przy wykonywaniu robót obejmują:
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie remontu cząstkowego (przestawienia) krawężników,
- roboty wykończeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inżyniera:
ustalić lokalizację robót,
ew.    ustalić    dane   niezbędne   do   szczegółowego   wytyczenia    robót    oraz   ustalenia   danych
wysokościowych,
ew. usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd.,
ustalić materiały niezbędne do wykonania robót naprawczych,
określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.

5.4. Przestawienie krawężników

5.4.1. Zasady przestawiania krawężników
Podstawowe czynności przy przestawianiu krawężników obejmują:

a) odkopanie   zewnętrznej    ściany   krawężników   z   ewentualnym    rozebraniem    chodnika   oraz z
odrzuceniem ziemi poza strefę robót,
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b) wyjęcie krawężników i odłożenie poza strefę robót,
c) oczyszczenie krawężników z resztek ziemi względnie z zaprawy cementowej,
d) ew. naprawa uszkodzonych ław pod krawężnikami,
e) uzupełnienie i wyrównanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej, wraz z jej przygotowaniem,
f) ustawienie krawężników,
g) wypełnienie spoin,
h) zasypanie ziemią zewnętrznej strony krawężników wraz z ubiciem ziemi,
i) roboty końcowe i porządkujące, jak: ew. pielęgnacja spoin krawężnika, ułożenie rozebranego chodnika,

wyrównanie pobocza itp.

5.4.2. Roboty rozbiórkowe
Zakres remontu krawężnika powinien dotyczyć całego obszaru uszkodzonych elementów oraz części do niego
przylegających.
Przy wyznaczaniu zakresu remontu należy uwzględnić potrzeby prowadzenia ruchu pieszego,  zwłaszcza jeśli
wymagana jest rozbiórka części chodnika, przylegająca do krawężnika.
Powierzchnię przeznaczoną do wykonania remontu akceptuje Inspektor Nadzoru.
Odkopanie zewnętrznej ściany krawężników i wyjęcie krawężników można przeprowadzić ręcznie przy pomocy
prostych  narzędzi   pomocniczych  jak:  łopat,   szpadli,   oskardów,   drągów   stalowych   itp.
 Ewentualne  roboty  remontowe  chodnika  z  płyt  betonowych  można  wykonać  zgodnie  z  wymaganiami  ST
D.08.02.01a.
Krawężniki  otrzymane  z  rozbiórki,  nadające  się  do  ponownego  wbudowania,  należy  dokładnie  oczyścić,
posortować  i  składować  w miejscach  nie  kolidujących  z  wykonywaniem  robót. Po  usunięciu  krawężników
sprawdza  się  stan  podsypki  i  ław podkrawężnikowych.  Stwardniałą  starą  podsypkę    cementowo-piaskową
usuwa   się   całkowicie.   Natomiast   starą   podsypkę   piaskową, w zależności od jej stanu, albo pozostawia się,
albo usuwa się zanieczyszczoną górną jej warstwę.

5.4.3. Ewentualna naprawa ław podkrawężnikowych.
W przypadku uszkodzenia ław, należy zbadać przyczyny uszkodzenia i usunąć je w sposób właściwy dla rodzaju
konstrukcji  i  materiału.  W   przypadku  ław  żwirowych,  tłuczniowych  lub  betonowych  ich uszkodzenia
można uzupełniać materiałami w sposób ustalony w ST D.08.01.01b i D.08.01.02a dla ław
nowych. Przy doraźnym prowadzeniu naprawy ławy można, po akceptacji Inżyniera, wyrównać ją chudym
betonem o zawartości np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m3 betonu.

5.4.4. Podsypka pod krawężnik
Podsypkę piaskową pod krawężnik należy, albo:
- spulchnić w przypadku pozostawienia jej przy rozbiórce, albo 
- uzupełnić piaskiem, w przypadku usunięcia zanieczyszczonej górnej warstwy starej podsypki, a następnie ubić.
Podsypkę cementowo-piaskową, po jej przygotowaniu, należy rozścielić na ławie. Sposób wykonania podsypki
zaleca się przeprowadzić zgodnie z wymaganiami ST D.08.01.01b i D.08.01.02a.

5.4.5. Ustawienie krawężnika
Do remontu należy użyć, w największym zakresie, krawężniki otrzymane z rozbiórki, nadające się do
ponownego  wbudowania.  Krawężniki  uszkodzone  lub  zniszczone  należy  zastąpić  nowym  uzupełnionym
materiałem, odpowiadającym wymaganiom punktu 2.2.2.
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być dostosowane do warunków sprzed
rozbiórki.
Zewnętrzna  ściana  krawężnika,  od  strony  chodnika,  powinna  być  po  ustawieniu  krawężnika  obsypana
miejscowym gruntem przepuszczalnym lub piaskiem, żwirem względnie tłuczniem, starannie ubitym.
Wykorzystanie innego miejscowego gruntu do zasypki wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

5.4.6. Wypełnienie spoin
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić materiałem podobnym
do materiału  użytego  przed  remontem,  np.  żwirem,  piaskiem lub zaprawą  cementowo-piaskową.  Zalewanie
spoin  zaprawą  cementowo-piaskową  (1:  2)  stosuje  się  w  zasadzie  do  krawężników  ustawionych  na  ławie
betonowej.
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą.
Krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą powinny mieć spoinę
zalaną asfaltową masą zalewową jeśli znajduje się ona nad istniejącą szczeliną dylatacyjną ławy. Pielęgnację spoin
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wypełnionych  zaprawą  należy  wykonać  przez  polewanie  ich  wodą.  Zasady  wypełnienia  spoin  powinny
odpowiadać wymaganiom ST D.08.01.01b i D.08.01.02a.
 
5.5.   Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być  zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót  wykończeniowych
należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:
odtworzenie  elementów czasowo  usuniętych,  np.  ułożenie  rozebranego  chodnika,  wyrównanie  pobocza  itp.
roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.    Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

a.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

a) uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  i  powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje
zgodności,  ew.  badania  materiałów wykonane  przez  dostawców  itp.),wykonać  badania  właściwości
materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera,

b) sprawdzić  cechy  zewnętrzne  gotowych  materiałów  prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektora Nadzoru do akceptacji.

6.3.    Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego przestawienia krawężnika.
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących są ustalone w odpowiednich OST, podanych w punkcie 10.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m przestawienia krawężnika obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wykonanie robót rozbiórkowych,
- ew. naprawę ław podkrawężnikowych,
- wykonanie podsypki, ustawienia krawężnika i wypełnienia spoin według wymagań specyfikacji,
- wykonanie robót wykończeniowych,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzętu.
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9.3.    Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje:
-    roboty  tymczasowe,  które  są  potrzebne  do  wykonania  robót  podstawowych,  ale  nie  są  przekazywane

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
-    prace  towarzyszące,  które  są  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych,  niezaliczane  do  robót

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)
D.00.00.00 Wymagania ogólne
D.08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych
D.08.01.02a Ustawienie krawężników kamiennych

D.08.02.01a Remont cząstkowy chodnika z płyt betonowyc
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D.08.02.01a   REMONT CZĄSTKOWY CHODNIKA Z PŁYT BETONOWYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej (ST) są wymagania dotyczące  wykonania  i odbioru
robót związanych z wykonaniem remontu cząstkowego chodnika z płyt betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót, które zostaną wykonane w zakresie wymienionym w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  i
odbiorem remontu cząstkowego chodnika z płyt betonowych, wykonanego przy drogach, ulicach i placach.
Po uzyskaniu  zgody  Inspektora  Nadzoru,  ustalenia  zawarte  w niniejszej  ST można stosować  do  napraw  na
większej powierzchni niż remont cząstkowy.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Płyty chodnikowe betonowe - wyroby betonowe o spoiwie cementowym, stanowiące prefabrykowane
elementy konstrukcyjne nawierzchni chodników.
1.4.2. Chodnik  z  płyt  betonowych -  wydzielona  i  umocniona  powierzchnia  drogi,  ulicy,  lub  placu,
przeznaczona dla ruchu pieszego, wykonana z chodnikowych płyt betonowych.
1.4.3. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi płytami wypełniony określonym materiałem wypełniającym.
1.4.4. Remont cząstkowy - naprawa pojedynczych uszkodzeń chodnika z płyt betonowych o powierzchni do
około 12 m2.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  ST  D.00.00.00
„Wymagania ogólne”.

2.2. Wymagania dotyczące materiałów do remontu cząstkowego chodnika z płyt betonowych

2.2.1. Płyty  chodnikowe
Do remontu cząstkowego chodnika należy użyć:

a) płyty  chodnikowe  otrzymane  z  rozbiórki  istniejącego  chodnika,  nadające  się  do  ponownego
wbudowania, 

b) nowe płyty chodnikowe, odpowiadające wymaganiom PN-EN 1339:2005/AC:2007,BN-80/6775/03/03,
jako  materiał  uzupełniający,  tego  samego  gatunku,  kształtu  i  wymiarów  jak  płyty  w  rozebranym
chodniku.

2.2.2. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w chodniku
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały:
 a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię
- piasek naturalny wg PN-B-EN 13043;2004 , odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
-  piasek  łamany  (0,075÷2)  mm,  mieszankę  drobną  granulowaną  (0,075÷4)  mm  albo  miał  (0÷4)  mm,

odpowiadający wymaganiom PN-EN 13043;2004,
b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1 : 4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg

PN-EN 13043;2004, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-  EN 197-1:2002 i  wody
odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008;2004 ,

c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
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- piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13043 gatunku 2 lub 3,
- piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-EN 13043;2004 ,
d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
-zaprawę  cementowo-piaskową  1  :  4  spełniającą  wymagania  wg  2.2.2b),

Składowanie  kruszywa,  nie  przeznaczonego  do  bezpośredniego  wbudowania  po  dostarczeniu  nabudowę,
powinno odbywać  się na podłożu równym, utwardzonym  i  dobrze  odwodnionym,  przy  zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.

  3.  SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.1. Sprzęt do wykonania remontu cząstkowego chodnika z płyt betonowych 
Wymagania  dotyczące  sprzętu  do  wykonania  remontu  cząstkowego  chodnika  z  płyt  betonowych  powinny
odpowiadać  warunkom  podanym  w  ST  D.08.02.01,  z  zastosowaniem  sprzętu  do  rozebrania  uszkodzonej
nawierzchni,   jak  np.:   łopatek  do  oczyszczenia   spoin,   haków  do  wyciągania   płyt,   dłut,   młotków
brukarskich, skrobaczek, szczotek, drągów stalowych, konewek, wiader do wody, szpadli, łopat itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów wymaganych do remontu cząstkowego chodnika z płyt betonowych 
Wymagania dotyczące transportu płyt chodnikowych do remontu cząstkowego chodnika, powinny odpowiadać
warunkom podanym w D.08.02.01.
Kruszywa  można  przewozić  dowolnym  środkiem  transportu,  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  materiałami.  Podczas  transportu  kruszywa  powinny  być
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2.  Uszkodzenia chodnika z płyt betonowych, podlegające remontowi cząstkowemu

Remontowi cząstkowemu podlegają uszkodzenia chodnika, obejmujące:
- zapadnięcia i wyboje fragmentów chodnika,
-  osiadanie  chodnika  w  miejscu  przekopów  (np.  po  przełożeniu  urządzeń  podziemnych),  wadliwej  jakości

podłoża lub podbudowy, niewłaściwego odwodnienia,
- nierówności chodnika z powodu przechylenia się płyt,
- płyty pęknięte, połamane i uszkodzone,
- inne uszkodzenia, deformujące chodnik w sposób odbiegający od jego prawidłowego stanu.

5.3. Zasady  wykonywania  remontu  cząstkowego
Wykonanie remontu cząstkowego chodnika z płyt betonowych obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
- wyznaczenie powierzchni remontu cząstkowego,
- rozebranie uszkodzonego chodnika z oczyszczeniem i posortowaniem materiału uzyskanego z rozbiórki,
- ew. naprawę podbudowy lub podłoża gruntowego,
2. ułożenie nawierzchni
-  spulchnienie i  ewentualne  uzupełnienie podsypki  piaskowej wraz z ubiciem względnie wymianę podsypki
cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
- ułożenie nowego chodnika z płyt betonowych z wypełnieniem spoin,
pielęgnację chodnika.

5.4. Roboty przygotowawcze
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5.4.1. Wyznaczenie powierzchni remontu cząstkowego
Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu cząstkowego powinna obejmować cały obszar uszkodzonej
nawierzchni  oraz  część  do  niego  przylegającą  w  celu  łatwiejszego  powiązania  nawierzchni  naprawianej  z
istniejącą.
Przy wyznaczaniu powierzchni remontu należy uwzględnić potrzeby prowadzenia ruchu pieszego, decydując się
w określonych  przypadkach  na  remont  np.  na  połowie  szerokości  chodnika.  Powierzchnię  przeznaczoną  do
wykonania remontu cząstkowego akceptuje Inspektor Nadzoru.

5.4.2. Rozebranie uszkodzonego chodnika z oczyszczeniem i posortowaniem uzyskanego materiału
Przy  chodniku  ułożonym   na   podsypce   piaskowej   i   spoinach   wypełnionych   piaskiem   rozbiórkę
nawierzchni można przeprowadzić ręcznie przy pomocy prostych narzędzi pomocniczych.
Rozbiórkę  chodnika  ułożonego  na  podsypce  cementowo-piaskowej  i  spoinach  wypełnionych  zaprawą
cementowo-piaskową  przeprowadza  się  zwykle  drągami  stalowymi,  uzyskując  znacznie  mniej  materiału  do
ponownego użycia niż w przypadku poprzednim.
Stwardniałą  starą  podsypkę cementowo-piaskową usuwa się  całkowicie,  po jej  rozdrobnieniu na fragmenty.
Natomiast  starą  podsypkę  piaskową,  w  zależności  od  jej  stanu,  albo  pozostawia  się,  względnie  usuwa  się
zanieczyszczoną górną jej warstwę.
Płyty chodnikowe otrzymane z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania, należy dokładnie oczyścić,
posortować i składować w miejscach nie kolidujących z wykonywaniem robót.

5.4.3. Ewentualna naprawa podbudowy lub podłoża gruntowego
Po usunięciu płyt chodnikowych i ew. podsypki sprawdza się stan podbudowy i podłoża gruntowego. Jeśli są
one uszkodzone, należy zbadać przyczyny uszkodzenia i usunąć je w sposób właściwy dla rodzaju konstrukcji
nawierzchni. Sposób naprawy zaproponuje Wykonawca, przedstawiając ją do akceptacji Inżyniera.
W  przypadkach  potrzeby  przeprowadzenia  doraźnego  wyrównania  podbudowy  na  niewielkiej  powierzchni
można, po akceptacji Inżyniera, wyrównać ją chudym betonem o zawartości np. od 160 do 180 kg cementu na 1
m3 betonu.

5.4.4. Ułożenie chodnika z płyt betonowych
Kształt,  wymiary  i  odcień  płyt  oraz  ich  układ  powinny być  identyczne  ze  stanem  przed  przebudową.  Do
remontowanej nawierzchni należy użyć, w największym zakresie, płyty otrzymane z rozbiórki, nadające się do
ponownego wbudowania. Nowy uzupełniany materiał powinien być tego samego gatunku co stary.
Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia
nie niższej niż +50 C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura  utrzymuje się w
granicach od 00 C do +50 C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki chodnik  należy zabezpieczyć
materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).  Chodnik na podsypce piaskowej
zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. Podsypkę piaskową pod płyty chodnikowe należy
albo:
- spulchnić, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiórce, albo
- uzupełnić piaskiem, w przypadku usunięcia zanieczyszczonej górnej warstwy starej podsypki, a następnie ubić.
Podsypkę cementowo-piaskową należy przygotować w betoniarce, a następnie rozścielić na podbudowie.
Sposób wykonania podsypki zaleca się przeprowadzić zgodnie z wymaganiami ST D.08.02.01 i BN-64/8845-01
Równość  chodnika  sprawdza  się  łatą,  zachowując  właściwy  profil  podłużny  i  poprzeczny  otaczającej
powierzchni płyt chodnikowych.
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi płytami chodnikowymi należy zachować taką samą, jaka występuje w
otaczającej starej powierzchni chodnika. Spoiny wypełnia się takim samym materiałem, jaki występował przed
remontem, tj.:
piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.2.2, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
zaprawą cementowo-piaskową,  spełniającą  wymagania pktu  2.2.2,   jeśli  nawierzchnia  jest  na podsypce
cementowo-piaskowej.
Sposób wypełnienia spoin zaleca się przeprowadzić zgodnie z wymaganiami ST D.08.02.01. Chcąc  ograniczyć
okres  zamykania  ruchu  przy remoncie  nawierzchni,  można  używać  cementu o wysokiej  wytrzymałości
wczesnej   wg  PN-EN  197-1:2002  [1]do   podsypki   cementowo-piaskowej  i  wypełnienia  spoin  zaprawą
cementowo-piaskową.
Chodnik na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jego
wykonaniu  należy  pielęgnować  przez  przykrycie  warstwą  wilgotnego  piasku  i  utrzymywanie  go  w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni w przypadku cementu o normalnej wytrzymałości wczesnej i 3 dni w przypadku
cementu o wysokiej wytrzymałości wczesnej. Remontowany chodnik można oddać do użytku:
bezpośrednio po jego wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej i spoin wypełnionych piaskiem, po 3 dniach,
w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymałości wczesnej do podsypki cementowo-piaskowej i
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wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową, po 10 dniach, w przypadku zastosowania cementu o normalnej
wytrzymałości wczesnej do podsypki i wypełnienia spoin jak wyżej.

6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:
certyfikaty  zgodności   lub   deklaracje   zgodności   dostawcy  oraz  ewentualne   wyniki    badań  cech
charakterystycznych, w przypadku żądania ich przez Inspektora Nadzoru.
ew.  badania  właściwości  kruszyw,  piasku,  cementu,  wody  itp.  określone  w  punkcie  2.2.2,  które
budząwątpliwości Inspektora Nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania  w  czasie  robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie remontu cząstkowego chodnika podaje tablica 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

6.4.    Badania wykonanych robót
Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie:
wygląd zewnętrzny wykonanego remontu cząstkowego, w zakresie: jednorodności wyglądu, kształtu i wymiarów
płyt, prawidłowości układu płyt i odcieni, które powinny być jednakowe z otaczającą powierzchnią chodnika,
prawidłowość wypełnienia spoin oraz brak spękań, wykruszeń, deformacji w chodniku,
poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej powierzchni i umożliwiającego
spływ powierzchniowy wód.

7.       OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiarową  jest  m2 (metr  kwadratowy)  wykonanego  remontu  cząstkowego  chodnika  z  płyt
betonowych.

8.       ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- roboty rozbiórkowe chodnika istniejącego,
- ew. remont podbudowy i podłoża gruntowego,
- wykonanie podsypki pod nowy chodnik.
- Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami D.00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz niniejszej ST.

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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10.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 remontu cząstkowego chodnika z płyt betonowych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- ew. przygotowanie i remont podłoża,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wykonanie robót rozbiórkowych,
- wykonanie podsypki,
- ułożenie płyt chodnikowych,
- wypełnienie spoin w nawierzchni,
- pielęgnację nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzętu.
Cena wykonania 1 m2 remontu cząstkowego chodnika nie obejmuje ew. występujących robót towarzyszących
(jak: obramowanie, krawężniki, ścieki), które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych, a których
zakres jest określony przez odpowiednie ST.

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Polskie Normy
PN-EN 197-1:2002     Cement -  Część  1:  Skład, wymagania  i  kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku 
PN-EN 13043;2004    Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
PN-EN 13043;2004    Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
 PN-EN 1008;2004     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

10.2. Branżowe Normy
PN-EN 1339:2005/  Płyty chodnikowe betonowe
AC:2007
BN-80/6775-03/03
BN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru

10.3. Specyfikacje techniczne (ST)
D.00.00.00 Wymagania ogólne
D.08.02.01 Chodnik z płyt chodnikowych betonowyc
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D.08.03.01a   PRZESTAWIANIE BETONOWYCH OBRZEŻY CHODNIKOWYCH 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przestawianiem
betonowych obrzeży chodnikowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót, które zostaną wykonane w zakresie wymienionym w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  i
odbiorem  remontu  cząstkowego  betonowych  obrzeży  chodnikowych,  polegającego  na  naprawie  uszkodzeń
powstałych na określonej długości obrzeża, metodą jego przestawienia.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Obrzeże chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Remont cząstkowy  betonowego obrzeża chodnikowego - naprawa pojedynczych uszkodzeń ciągów
obrzeża o długości do około 10 m, metodą ich przestawienia.
1.4.3. Spoina  -  odstęp  pomiędzy  przylegającymi  elementami  (obrzeżami),  wypełniony  określonym
materiałem wypełniającym.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” .

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  ST  D.00.00.00
„Wymagania ogólne”.

2.2. Materiały do wykonania robót

2.2.1. Zgodność  materiałów  z  dokumentacją  projektową  Materiały  do  wykonania  robót  powinny  być
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.

2.2.2. Betonowe obrzeża chodnikowe
Do remontu cząstkowego (przestawienia) betonowych obrzeży chodnikowych należy użyć:
obrzeża,  uzyskane  z  rozbiórki,  nadające  się  do  ponownego  wbudowania,  nowe  obrzeża,  odpowiadające
wymaganiom  ST  D.08.03.01  [2],  jako  materiał  zastępujący  istniejące  obrzeża  uszkodzone,  o  podobnych
wymiarach, kształcie i wyglądzie.

2.2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin
Jeśli   dokumentacja   projektowa   nie   ustala    inaczej,   to   można   stosować    następujące   materiały,
odpowiadające wymaganiom ST D.08.03.01 [2]:
- piasek na podsypkę i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- wodę,
- ewentualne materiały do remontu ławy pod obrzeżem (np. żwir).

3. SPRZĘT

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2.   Sprzęt stosowany do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do remontu (przestawienia) betonowych obrzeży chodnikowych powinien wykazać
się możliwością korzystania z: drągów stalowych,  skrobaczek, szczotek, łomów, konewek, wiader do wody,
szpadli, łopat itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w ST
D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów
Materiały sypkie można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami  i  nadmiernym  zawilgoceniem.  Obrzeża  betonowe
powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczaniem  się  i  uszkodzeniami  w  czasie  transportu.  Warunki
transportu materiałów powinny odpowiadać wymaganiom określonym w ST D.08.03.01 [2].

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Zasady wykonywania robót
Sposób  wykonania  robót  powinien  być  zgodny  z  dokumentacją  projektową  i  ST.  W  przypadku  braku
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji. Podstawowe czynności
przy wykonywaniu robót obejmują:
roboty przygotowawcze,
wykonanie remontu cząstkowego (przestawienia) betonowego obrzeża chodnikowego,
roboty wykończeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inżyniera:
ustalić lokalizację terenu robót,
ewentualnie ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,
ewentualnie usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd.,
ustalić materiały niezbędne do wykonania robót naprawczych,
ustalić kolejność, sposób i termin wykonania robót.

5.4. Przestawienie betonowych obrzeży chodnikowych

5.4.1. Zasady  przestawiania  obrzeży
Podstawowe czynności przy przestawianiu obrzeży obejmują:
- odkopanie zewnętrznej ściany obrzeży z ewentualnym rozebraniem chodnika oraz z odrzuceniem ziemi poza

strefę robót,
- wyjęcie obrzeży i odłożenie poza strefę robót,
- oczyszczenie obrzeży z resztek ziemi względnie z zaprawy cementowej,
-  uzupełnienie  i  wyrównanie  podsypki  piaskowej  lub  cementowo-piaskowej  wraz  z  jej  przygotowaniem

(względnie naprawienie ławy),
- ustawienie obrzeży,
- zasypanie ziemią zewnętrznej strony obrzeży wraz z ubiciem ziemi,
- wypełnienie spoin,
-  roboty  końcowe  i  porządkujące,  jak:  ew.  pielęgnacja  spoin  obrzeży,  ułożenie  rozebranego  chodnika,

wyrównanie trawnika itp.

5.4.2. Roboty rozbiórkowe
Zakres  remontu  obrzeża  powinien  dotyczyć  całego  obszaru  uszkodzonych  elementów oraz  części  do  niego
przylegających. Przy  wyznaczaniu   zakresu  remontu  należy  uwzględnić  potrzeby  prowadzenia  ruchu
pieszego,  zwłaszcza  jeśli  wymagana  jest  rozbiórka  części  chodnika,  przylegająca  do  obrzeża.  Powierzchnię
przeznaczoną do wykonania remontu akceptuje Inżynier.
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Odkopanie zewnętrznej ściany obrzeża i wyjęcie elementów obrzeża można przeprowadzić ręcznie przy pomocy
prostych  narzędzi  pomocniczych  jak:  łopat,  szpadli,  oskardów,  drągów  stalowych  itp. Ewentualne  roboty
remontowe chodnika z płyt betonowych można wykonać zgodnie z wymaganiami ST D.08.02.01a [3].
Obrzeża  otrzymane  z  rozbiórki,  nadające  się  do  ponownego  wbudowania,  należy  dokładnie  oczyścić,
posortować i składować w miejscach nie kolidujących z wykonywaniem robót.
Po usunięciu obrzeży sprawdza się stan podsypki i ewentualnie ław. Stwardniałą starą podsypkę cementowo-
piaskową  usuwa  się  całkowicie.  Natomiast  starą  podsypkę  piaskową  lub  naturalne  podłoże piaszczyste,  w
zależności od stanu, albo pozostawia się, albo usuwa się zanieczyszczoną górną warstwę.

5.4.3. Ewentualna naprawa ław
W przypadku istnienia ław,  należy zbadać  ewentualne  ich uszkodzenia i  usunąć  je w sposób właściwy dla
rodzaju konstrukcji i materiału. W przypadku ław żwirowych, należy w miejscach uszkodzonych zasypać koryto
żwirem i zagęścić z polewaniem wodą.
W przypadkach  szczególnych,  przy  doraźnym  prowadzeniu  naprawy  ławy  można,  po  akceptacji  Inżyniera,
wyrównać ją chudym betonem o zawartości np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m3 betonu.

5.4.4. Podsypka pod obrzeże
Podsypkę piaskową lub naturalne podłoże piaszczyste pod obrzeże należy, albo:
spulchnić w przypadku pozostawienia przy rozbiórce, albo
uzupełnić piaskiem, w przypadku usunięcia zanieczyszczonej górnej starej warstwy, a następnie ubić. Podsypkę
cementowo-piaskową, po jej przygotowaniu, należy rozścielić na podłożu.

5.4.5. Ustawienie obrzeża
Do remontu należy użyć, w największym zakresie, obrzeża otrzymane z rozbiórki, nadające się do ponownego
wbudowania.  Obrzeża  uszkodzone  lub  zniszczone  należy  zastąpić  nowym  uzupełnionym  materiałem,
odpowiadającym wymaganiom punktu 2.2.2.
Niweleta górnej  powierzchni obrzeża powinna być dostosowana do warunków sprzed rozbiórki.  Zewnętrzna
ściana obrzeża, od strony chodnika lub trawnika, powinna być po ustawieniu obrzeża obsypana    miejscowym
gruntem    przepuszczalnym,   piaskiem    lub   żwirem,   starannie   ubitym. Wykorzystanie innego miejscowego
gruntu do zasypki wymaga akceptacji Inżyniera.

5.4.6. Wypełnienie spoin
Spoiny obrzeży nie powinny przekraczać szerokości  1 cm. Spoiny należy wypełnić podobnym do materiału
użytego przed remontem, np. piaskiem lub zaprawą cementowo w stosunku 1: 2.
Spoiny obrzeży przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Pielęgnację spoin wypełnionych zaprawą
należy wykonać przez polewanie ich wodą.  Zasady wypełnienia spoin powinny odpowiadać wymaganiom ST
D.08.03.01 [2].

5.5.   Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być  zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych
należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:
-  odtworzenie  elementów czasowo usuniętych,  np.  ułożenie  rozebranego  chodnika,  wyrównanie  terenu  pod

trawnik przy obrzeżu,
-  roboty  porządkujące  otoczenie  terenu  robót.

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00
„Wymagania ogólne”.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

-  uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez
dostawców itp.)

- wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera,
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3.   Badania w czasie robót
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

7.      OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego przestawienia obrzeża.

8.      ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m przestawienia obrzeża obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wykonanie robót rozbiórkowych,
- naprawę podsypki (ławy),
- ustawienie obrzeża z wypełnieniem spoin według wymagań specyfikacji,
- wykonanie robót wykończeniowych,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzętu.

9.3. Sposób  rozliczenia  robót  tymczasowych  i  prac  towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje:
-  roboty   tymczasowe,    które    są   potrzebne   do   wykonania    robót    podstawowych,  ale    nie  są

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
-  prace  towarzyszące,  które  są  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych,  niezaliczane  do  robót

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)
D.00.00.00 Wymagania ogólne
D.08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe
D.08.02.01a Remont cząstkowy chodnika z płyt betonowych

152



D.11.00.00.     ELEMENTY  ODWODNIENIA,  REGULACJA  SKRZYNEK  GAZOWYCH,  STUDNI
TELETECHNICZNYCH.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wymiany  elementów  istniejącego
odwodnienia tzn. uszkodzonych przykanalików z rur betonowych kielichowych 200 mm, włazów kanałowych i
tulei  w  studniach  i  studzienkach,  oraz  regulacja  włazów,  wpustów  ściekowych,  skrzynek  gazowych  i
wodociągowych, studzienek teletechnicznych.

1.2. Zakres stosowania ST

153



Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót, które zostaną wykonane w zakresie wymienionym w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót
Zakres  remontu na poszczególne  ulice  dla naprawy ustala  Zamawiający przy przekazaniu w tzw.  protokole
przekazania placu budowy lub w formie zlecenia.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  D.00.00.00
„Wymagania ogólne”.

2.2. Rodzaje materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  nie  ustala  inaczej,  do  wyżej  wymienionego  prac  należy  stosować
następujące materiały:
- piasek do wykonania zaprawy cementowo - piaskowej i betonu PN-EN 13043;2004
- piasek na podsypki wg. PN-EN13043;2004
- cement portlandzki 35 do wykonania zaprawy i betonu B - 20 wg PN-EN 197-1; 2002, powinien posiadać

Atest PZH, Certyfikat zgodności i Aprobatę Techniczną ITB.
- woda do zaprawy cementowo.- piaskowej i betonu wg PN-EN 1008;2004. Bez badań laboratoryjnych można

stosować wodociągową wodę pitną.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Roboty związane z demontażem i montażem nowych elementów odwodnienia prowadzić ręcznie przy pomocy
drobnego sprzętu z zastosowaniem betoniarki. Sprzęt powinien być utrzymywany stale w dobrym stanie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów
Elementy odwodnienia należy przewozić w sposób chroniący przed uszkodzeniem Piasek  przewozić  środkami
do transportu  materiałów  sypkich  w  sposób  zabezpieczający przed zabrudzeniem.
Cement  pakowany  w  workach  przewozić  środkami  do  tego  przystosowanymi  w  sposób  chroniący  przed
zabrudzeniem, uszkodzeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.       Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2.       Zasady wykonywania robót

5.2.1. Wymiana uszkodzonego rurociągu betonowego kielichowego (przykanalika)
o średnicy 200 mm polega na odkopaniu istniejących rur, ich demontażu i ułożeniu w tym miejscu kanału z rur
PCV ośr. 200 mm klasy „S” łączonych na wcisk bądź rur betonowych kielichowych uszczelnianych zaprawą
cementową. Rury układamy na podsypce piaskowej gr. 10 cm z obsypaniem rurociągu piaskiem do wysokości
20 cm ponad rurę.  Podsypkę zagęszczamy zagęszczarką  płytową,  natomiast  obsypkę wstępnie zagęszczamy
ręcznym ubijakiem z dogęszczeniem zagęszczarką płytową. Rury układamy od najniższego punktu zwrócone
kielichem w kierunku układki (pod górę). Spadek podłużny zaleca się zachować 0,4%.

5.2.2. Wymiana  oraz  regulacja  włazów  żeliwnych,  zaworów  wodociągowych  i  gazowych,  kratek
ściekowych i studni teletechnicznych
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oraz  wymiana  tulei  na  PCV  polega  na  odkuciu  istniejących  elementów,  zamontowaniu  tych  samych  w
przypadku regulacji a nowych w ramach wymiany. Są to wzmocnione żebrami włazy żeliwne typu ciężkiego 25
ton lub 40 ton – decyzja zleceniodawcy. Elementy osadzać przy użyciu zaprawy cementowo  - piaskowej 1: 2
(cM7).  Przy  większych  różnicach  wysokościowych  należy  stosować  żelbetowe  pierścienie  dystansowe
prefabrykowane  (ewentualnie  wylewane  w  miejscu  wbudowania  z  betonu  B  -  20  z  użyciem  cementu
portlandzkiego 350 z dodatkiem przyspieszającym wiązanie. Absolutnie nie można stosować cegły, klinkieru lub
drobnowymiarowych  elementów  betonowych.  Elementy  regulowane  ustawiamy  tak  aby  zachowana  była
równość nawierzchni z odchyłką +1: 2 mm.
5.2.3. Sposób i zasady regulacji studni teletechnicznych

a) Wykonywanie  robót  teletechnicznych  dozwolone jest  wyłącznie  pod nadzorem osób posiadających
uprawnienia  budowlane w branży telekomunikacyjnej  oraz  pod nadzorem właściciela  infrastruktury,
który pełni nadzór odpłatnie na podstawie wcześniejszego zlecenia na piśmie na koszt Wykonawcy (co
winno być uwzględnione w kosztach pośrednich).

b) Dostosowanie  wysokościowe  istniejących  studni  teletechnicznych  do  wysokości  wykonywanej
nawierzchni polegać będzie na ich obniżeniu bądź podniesieniu. Studnie kablowe mogą być różnych
typów, rodzajów i wykonań. Dlatego też wymagają indywidualnego sposobu ich wykonania i wyceny. 

c) Podczas obniżenia wysokościowego studni należy uwzględnić wszystkie czynności,  które uprzednio
uzgodniono (uzgodnienia branżowe, warunki techniczne) z właścicielem urządzenia takie jak: otworzenie
studni zabezpieczonej przed ingerencją osób nieuprawnionych pod bezpośrednim nadzorem właściciela
urządzenia  tj.  inspektora  nadzoru  Telekomunikacji  Polskiej.  Inspektor  Telekomunikacji  Polskiej
bezpośrednio na budowie po zdjęciu zabezpieczenia studni i demontażu przez Wykonawcę pokrywy
studni oraz ramy studni określa sposób obniżenia danej studni. W praktyce średnia wysokość obniżenia
studni  wynosi  od  7  -  20  cm.  Sposoby obniżenia  mogą  być  różne,  Zamawiający  nie  jest  w stanie
jednoznacznie wskazać technologii, dlatego też Wykonawca sam określa czynności oraz wykorzystanie
materiału  i  sprzętu  dla  obniżenia  studni.  Po  wykonaniu  obniżenia  studni  do  wymaganej  rzędnej
wysokościowej należy zamontować ponownie ramę i pokrywę studni z demontażu, po czym zgłosić
inspektorowi nadzoru Telekomunikacji Polskiej celem jej zabezpieczenia i zamknięcia.

d) W  przypadku  podniesienia  wysokościowego  studni  teletechnicznej  do  wysokości  wykonywanej
nawierzchni  należy  uwzględnić  wszystkie  czynności,  które  uprzednio  uzgodniono  (uzgodnienia
branżowe, warunki techniczne) z właścicielem urządzenia takie jak: otworzenie studni zabezpieczonej
przed  ingerencją  osób  nieuprawnionych  pod  bezpośrednim  nadzorem  właściciela  urządzenia  tj
inspektora  nadzoru  Telekomunikacji  Polskiej.  Inspektor  Telekomunikacji  Polskiej  bezpośrednio  na
budowie po zdjęciu zabezpieczenia i demontażu przez Wykonawcę pokrywy studni oraz ramy studni
określa sposób jej podniesienia. W praktyce średnia wysokość podniesienia studni wynosi od 7 - 20 cm,
którą należy podnieść poprzez ułożenie cegły klinkierowej  na zaprawie cementowo - piaskowej  do
wymaganej  rzędnej  wysokościowej.  Od  wewnątrz  cegłę  należy  otynkować  zaprawą  cementową,
a  następnie  ułożyć  ponownie  ramę  i  pokrywę  studni  z  demontażu.  Po  wykonaniu  powyższego
Wykonawca  zgłasza  inspektorowi  nadzoru  Telekomunikacji  Polskiej  celem  jej  zabezpieczenia  i
zamknięcia.  Wykonawca  sam  określa  czynności  oraz  wykorzystanie  materiału  i  sprzętu  dla
podniesienia studni.

e) Zarówno obniżenie jak i podniesienie studni teletechnicznych nie winny uwzględniać kosztów wymiany
elementów  studni  na  nowe.  Jeśli  istniejąca  pokrywa  lub  rama  studni  są  uszkodzone  (nie  z  winy
wykonawcy)  bądź właściciel  urządzeń chce ulepszyć  urządzenie w trakcie prowadzonych robót ich
koszty pokrywa właściciel /zgodnie z ustawą o drogach publicznych Dz. U nr 204, poz. 2086 z 2004 z
póź. zm.).

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości  robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  Kontroli  jakości  robót
podlegają następujące elementy robót i materiały:
Jakość materiałów musi być zgodna z obowiązującymi normami, Certyfikatami i Aprobatami Technicznymi.
Prawidłowość wykonania warstwy podkładowej. Odchyłka od grubości ≥ 1 cm.
Zgodność usytuowania kanału z ustaleniami, oraz spadków kanału z normami.
Prawidłowość wykonania uszczelnień.
Równość podłużna kanału przez przyłożenie łaty.
Równość nawierzchni w rejonie regulowanego elementu różnica +1 mm : 2 mm.

7.    OBMIAR ROBÓT
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest:
kompletna sztuka w przypadku elementów punktowych (zawory, studnie itp.)
mb w przypadku elementów liniowych (przykanaliki, kanały itp.)

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. Odbiór tych
robót powinien być zgodny z wymaganiami ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz niniejszej ST.
Odbiór powinien być dokonany na podstawie:

1) Operatu powykonawczego na podstawie pomiarów geodezyjnych.
2) Księgi obmiarów robót
3) Odbiorów robót zanikających
4)  Odbioru technicznego urządzeń przez ich właścicieli tj. PW i K, Telekomunikacji Polskiej, Rejonu

Gazowniczego.
5) Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producenta.
6) Badań  międzyoperacyjnych  i  powykonawczych  wykonanych  zgodnie  z  wymogami  normy  oraz

obowiązujących przepisów.

9. PŁATNOŚCI

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej zgodnie z zawartymi wymogami specyfikacji przetargowej i na podstawie umowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.    Normy

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykły
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu
PN-EN 206-1;2003 Antykorozyjne zabezp. w budownictwie
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane cementowe
BN-77/8931-12 Badanie zagęszczenia
PN-C-89221  Rury z tworzyw sztucznych
PN-S-02205 Drogi samochodowe roboty ziemne
PN-EN 13043;2004 Kruszywo podsypkowe kratek ściekowych, skrzynek
PN-87/B-01170  Siec kanalizacyjna zewnętrzna, elementy wyposażenie
PN-B-10736/99 Roboty ziemne
PN-EN 1610;2002  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze
PN-B-10729/99  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
PN-EN 124;2000 Włazy kanałowe klasa obciążenia B125, C250
PN-EN 13101;2005 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
PN-S-02204/97 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg
PN-EN 197-1;2002 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności
A1;2005 PN-EN 1008:2004 Materiały betonowe. Woda do betonów i zapraw
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D.11.01.00 KRAWEŻNIKI BETONOWE, OBRZEŻA, PŁYTY BETONOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wbudowywaniem
elementów  nawierzchni  dróg  i  ciągów  komunikacyjnych  wykonywanych  podczas  realizacji  bieżącego
utrzymania dróg.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót, które zostaną wykonane w zakresie wymienionym w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres remontu
Zakres remontu na poszczególne ulice ustala Zamawiający przy przekazaniu w tzw. protokole przekazania placu
budowy lub w formie zlecenia.

1.4. Ogólny  zakres  robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania i odbioru:
- podsypki piaskowej pod obrzeża i krawężniki
- podsypki cementowo piaskowej pod obrzeża krawężniki, płyty chodnikowe i drogowe.
- ustawienia obrzeży betonowych 20 x 6 cm
- ustawienia obrzeży betonowych 30 x 8 cm
- ustawienia krawężników betonowych 20 x 30 cm oraz 15 x 30 cm
- ułożenie płyt betonowych o wym. 50 x 50 x 7 cm oraz 35 x 35 x 5 cm
- nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych gr 15 cm
- nawierzchni z płyt drogowych pełnych 300 x 150 x 15 cm

1.5. Określenia podstawowe

1.5.1. Obrzeża chodnikowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.5.2. Krawężniki – prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych od jezdni.
1.5.3. Płyty chodnikowe – prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy wierzchniej warstwy
chodników dla pieszych.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i
ST.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST
D.00.00.00„Wymagania ogólne”.
Powierzchnie elementów prefabrykowanych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu.
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Do  każdej  partii  elementów  powinno  być  dołączone  świadectwo  dopuszczenia  lub  inny  dokument
potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań.

2.2. Wymagania szczegółowe

1. Obrzeża betonowe 30 x 8; 30 x 6 oraz 20 x 6 powinny spełniać następujące wymagania;
- beton klasy B 30
- nasiąkliwość nie większa niż 4 %
- stopień mrozoodporności ? F75
- ścieralność dla obrzeży gatunku I – 3 mm
- obrzeża w gatunku I
- dopuszczalne odchyłki wymiarów:



długość: ≤8 mm
szerokość, wysokość: ≤ 3 mm

2. Krawężniki betonowe ścięte 20 x 30 oraz 15 x 30
- beton klasy B 30
-  nasiąkliwość nie większa niż 4 %
- stopień mrozoodporności ? F 75
- ścieralność dla krawężników gatunku I – 3 mm.

3. Płyty betonowe chodnikowe o wymiarach 50 x 50 x 7 cm oraz 35 x 35 x 5 cm
- beton klasy B 30
- nasiąkliwość nie większa niż 4 %
- stopień mrozoodporności ? F 75
- ścieralność dla płyt gatunku I – 4 mm
- płyty w gat. I
- dopuszczalne odchyłki wymiarów + 2 mm

4. Płyty drogowe betonowe sześciokątne gr 15 cm
- beton klasy B 30
- nasiąkliwość nie większa niż 4 %
- stopień mrozoodporności ? F 75
- ścieralność dla płyt gatunku I –3,5 mm

5. Płyty drogowe żelbetowe pełne 300 x 150 x 15 cm
- beton klasy B 30
- zbrojenie płyt ze stali StOS i 34 GS
- nasiąkliwość nie większa niż 4 %
- stopień mrozoodporności ? F 75
- ścieralność dla płyt gatunku I –1,5 mm

6. Piasek
Piasek  do  wykonania  podsypki  powinien  odpowiadać  wymaganiom  PN-EN13043;2004.  Piasek  do  zaprawy
cementowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN13043;2004.

7. Cement  portlandzki  350
Cement użyty do zaprawy cementowej dla wypełniania spoin powinien spełniać wymagania normy
PN-EN 197 – 1: 2002

8. Woda 
Woda użyta do zaprawy cementowej powinna spełniać wymagania normy PN-PN-88/B-32250.

9.  Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna mieć wytrzymałość R28 nie mniejszą niż 20 MPa.

10.  Składowanie materiałów
Elementy  powinny  być  składowane  na  otwartej  przestrzeni,  na  podłożu  wyrównanym  i  odwodnionym  z
podziałem na elementy poszczególnych typów, stosując podkładki i  przekładki.  Krawężniki  i  obrzeża należy
składować w pozycji wbudowania. Płyty chodnikowe betonowe należy układać w czterech warstwach.
Płyty drogowe należy układać na płask w stosach, przy czym dla płyt betonowych dopuszcza się 10 warstw w
stosie, natomiast dla płyt żelbetowych otworowych i pełnych wysokość stosu nie powinna przekraczać 180 cm.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem:
-  betoniarek   do   wytwarzania   betonu   i   zapraw   oraz   przygotowania   podsypki   cementowo
piaskowej,



-  wibratorów  płytowych,  ubijaków  ręcznych  lub  mechanicznych.
Do układania płyt drogowych – żuraw samochodowy do 4 T.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Elementy prefabrykowane,  za wyjątkiem płyt  drogowych,  można przewozić środkami transportu po
osiągnięciu przez nie wytrzymałości minimum 0,7 średniej wytrzymałości badanej serii próbek.
Obrzeża i krawężniki należy układać na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy i zabezpieczyć przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. Górna warstwa ładunku
nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.

4.2.2.    Płyty drogowe betonowe można układać szczelnie obok siebie z pominięciem przekładek.

5.       WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Zasady wykonywania robót

5.2.1. Ustawienie obrzeży betonowych.
1. Wykonać podsypkę piaskowa z piasku średnioziarnistego lub gruboziarnistego zgodnie ze ST. Grubość

warstwy podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm. Tylną ściankę obrzeży,  po zewnętrznej
stronie ciągu komunikacyjnego obsypać piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym.
Materiał obsypki należy ubić.

2. Obrzeża ustawić na zagęszczonej podsypce piaskowej.
3. Wysokość  obrzeża  nad  nawierzchnią  od  strony ciągu  komunikacyjnego  winna wynosić  1  –  2  cm.

Niweleta obrzeża powinna być zgodna z niweletą ciągu komunikacyjnego. Szerokość spoin nie powinna
przekraczać 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementową na pełną ich głębokość. Sprawdzenie
wypełnienia spoin należy wykonać na każde 10 m ustawionego obrzeża.Równość górnej powierzchni
obrzeży należy sprawdzać przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m obrzeża 4 - metrowej
łaty, prześwit nie może przekraczać 12 mm. Odchylenia linii obrzeży w planie od linii projektowanej nie
powinno wynosić więcej niż 1 cm.

5.2.2. Ustawienie krawężników
1. Ustawić krawężniki na podsypce  z piasku lub na zaprawie cem- piaskowej  zgodnie z dokumentacją

projektową.
2. Oczyścić spoiny krawężników, przemyć je wodą, zalać spoiny zaprawą. Szerokość spoin nie powinna

przekraczać 1 cm.
Dopuszczalne  odchylenie  linii  krawężników  w  planie  od  linii  projektowanej  wynosi  ≤  1  cm  na  100  m
ustawionego krawężnika.
Dopuszczalne  odchylenie  niwelety górnej  płaszczyzny krawężnika  może wynosić  ≤  1  cm na  każde  100 cm
badanego niwelacją ciągu krawężnika.
Równość górnej powierzchni krawężników sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m,
trzymetrowej łaty. Prześwit miedzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łata nie może przekraczać 1
cm.
Dokładność  wypełnienia  spoin  bada  się  na  każdych  10  m  ustawionego  krawężnika.  Spoiny  muszą  być
wypełnione na całą głębokość.

5.2.3. Ułożenie nawierzchni z płyt chodnikowych i płyt drogowych betonowych sześciokątnych:
1. rozścielić podsypkę cem.- piaskową wykonaną zgodnie ze ST,
2. ułożyć płyty betonowe i ręcznie wyrównać ich położenie poprzez ubicie,
3. sprawdzić spadki poprzeczne i równość ułożenia,



4. przygotować zaprawę i wypełnić spoiny zaprawą,
5. wykonać pielęgnację nawierzchni poprzez posypanie jej piaskiem i polewanie wodą. Wilgotny stan płyt

należy utrzymywać przez 10 dni.
Równość górnej powierzchni należy sprawdzać poprzez przyłożenie łaty co najmniej raz na każde 150 – 300 m 2

ułożonej nawierzchni, a w miejscach wątpliwych co najmniej raz na 50 m nawierzchni. Sprawdzenie profilu
podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, lecz nie
rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety nie mogą przekraczać ≤ 1 cm.
Sprawdzenia profilu poprzecznego należy wykonać poziomicą co najmniej raz na każde 150 - 300 m2 ułożonego
chodnika i w miejscach wątpliwych oraz nie rzadziej niż raz na 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjętego
profilu wynoszą ≤ 3 %
Sprawdzenia spoin obejmuje kontrolę ich równoległości, szerokości i wypełnienia spoin.

5.2.4.    Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych betonowych i żelbetowych pełnych
1. W  przypadku  układania  płyt  bezpośrednio  na  podłożu,  grunt  podłoża  powinien  być  jednolity,

przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Wskaźnik zagęszczania gruntu powinien
być ≥ 0,98.

2. Ułożyć płyty betonowe.
3. Wypełnić  spoiny  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  Na  prostych  odcinkach  szerokość  spoin

pomiędzy płytami nie powinna przekraczać 8 mm, na zewnętrznych częściach łuku - 15 mm.
4. Sprawdzić  szerokość  nawierzchni  i  równość  nawierzchni  w  kierunku  podłużnym.  Po  ułożeniu

nawierzchni  należy  skontrolować  równość  nawierzchni,  profil  podłużny  i  poprzeczny  oraz
prawidłowość wykonania spoin.

Dopuszczalne odchylenia szerokości nawierzchni od szerokości projektowanej nie powinny przekraczać 5
cm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Zakres kontroli.
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien uzyskać od dostawców materiałów deklaracje zgodności i
przedstawić je inspektorowi nadzoru w celu ich akceptacji. 
Kontrola dla wszystkich elementów obejmuje:
- zgodność danych technicznych materiałów z wymaganiami ST,
- sprawdzenie przygotowania podłoża,
- sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
Dla obrzeży betonowych kontrola obejmuje:

- sprawdzenie rzędnych niwelety,
- równość górnej powierzchni obrzeży,
- sprawdzenie wypełnienia spoin. 
Dla krawężników kontrola obejmuje:  

- zgodność profilu podłużnego podłoża z dokumentacją projektową,
- odchylenie od projektowanego kierunku,
- odchylenie niwelety krawężników,
- równość górnej powierzchni krawężników,
- dokładność wypełnienia spoin krawężników. 
Dla nawierzchni z płyt chodnikowych i drogowych kontrola obejmuje:  

- sprawdzenie równości nawierzchni
- sprawdzenie zgodności profilu podłużnego i poprzecznego z dokumentacją projektową,
- sprawdzenie równoległości , szerokości i wypełnienia spoin.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.



7.2. Jednostka  obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
1. m (metr) ustawionych obrzeży betonowych ,
2. m (metr) ustawionych krawężników,
3. m2 ułożonej nawierzchni z płyt chodnikowych lub drogowych.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Odbiór dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór powinien być
dokonywany na podstawie:
1. Dokumentacji projektowej,
2. Specyfikacji Technicznej,
3. Zaświadczeń o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producenta,
4. Księgi obmiarów,
5.Operatu powykonawczego geodezyjnego.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa, ST i wymogami inspektora nadzoru, jeżeli
zostaną osiągnięte pozytywne wyniki kontroli opisanej w pkt. 6 nin. specyfikacji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

1. Cena ustawienia 1 m obrzeży betonowych obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania niezbędnych materiałów,
- ułożenie i zagęszczenie podsypki piaskowej,
- ustawienie obrzeży,
- wypełnienie spoin zaprawą,
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży gruntem wraz z jego ubiciem,
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych,
- oczyszczenie terenu robót’
- geodezyjny operat powykonawczy.

2. Cena ustawienia 1 m krawężników betonowych obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania niezbędnych materiałów,
- ułożenie i zagęszczenie podsypki piaskowej,
- ustawienie krawężników,
- wypełnienie spoin zaprawą,
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych,
- oczyszczenie terenu robót,
- geodezyjny operat powykonawczy.

3. Cena ułożenia 1 m2 nawierzchni z płyt chodnikowych i płyt drogowych obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania niezbędnych materiałów,
- ułożenie i zagęszczenie podsypki piaskowej,
ułożenie płyt,
- wypełnienie spoin zaprawą,
- pielęgnację przez posypanie piaskiem i polewanie woda (dla płyt chodnikowych),
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych,
- oczyszczenie terenu robót,
- geodezyjny operat powykonawczy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06050:1999       Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.



PN-EN 13043;2004    Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  drogowych - Piasek. 
PN-EN12620;2004   Kruszywa mineralne do betonu.
BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
PN-EN 1340:2004    Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża betonowe.
PN-EN 197-1: 2002 Cement  Cześć  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące

cementów  powszechnego  użytku.  PN-EN  1008;2004        Materiały
budowlane. 


