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OPIS TECHNICZNY
do zagospodarowania terenu

1

Dane Ogólne

1.1

Inwestor

Gmina Koronowo
ul. Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo

1.2

Podstawy opracowania

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały:
-

Umowa z Inwestorem,

-

Mapy sytuacyjno - wysokościowe z uzbrojeniem terenu 1:500,

-

Obowiązujące przepisy i normy,

-

Wizja lokalna w terenie,

-

Uzgodnienia i warunki gestorów uzbrojenia,

1.3

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Łokietka w Koronowie, na odcinku
od ulicy Szkolnej do ulicy Bydgoskiej, polegającej na wykonaniu rozbiórek istniejących nawierzchni
jezdni, chodników i zjazdów i wykonaniu nowych nawierzchni, zabezpieczeniu istniejących sieci
energetycznych, a także wykonaniu przebudowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz
z przyłączami.
Zakres projektu obejmuje:
•

wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokości od 5,60 m w przyjętym lokalnie km 0+000
(od ulicy Szkolnej) do 3,50 m w km 0+028,00 i dalej o szerokości 3,50 do km 0+086,00 (do ulicy
Bydgoskiej), o nawierzchni z betonu asfaltowego,

•

wykonanie nowej nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej o szerokości od 1,30 m
do 2,50 m,

•

wykonanie nowej nawierzchni zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

•

wykonanie regulacji istniejących wpustów deszczowych,

•

zabezpieczenie sieci elektrycznych rurami dwudzielnymi,

•

likwidację istniejącego wodociągu i budowę nowego wodociągu φ225mm – L = 92,0 m,
wraz z przyłączami φ50mm – L = 9,0 m, oraz hydrantem DN80mm,

•

likwidację istniejącej kanalizacji sanitarnej i budowę nowej kanalizacji sanitarnej
φ200mm – L = 77,5 m, oraz studzienki φ1.2m
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2

Zagospodarowanie terenu

2.1

Stan istniejący

Rozpatrywany teren położony jest przy ulicy Łokietka w Koronowie. Odcinek objęty przebudową
przebiega na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Bydgoskiej. Ulica Łokietka jest drogą gminną
o klasie technicznej L (lokalna) i kategorii ruchu KR1. Ulica Łokietka jest drogą jednokierunkową,
o nawierzchni bitumicznej, w znacznym stopniu zniszczonej, oraz o szerokości od 5,60 m do 3,50 m.
Po obu stronach przebiegają chodniki bitumiczne i z kostki brukowej betonowej. Zjazdy są
utwardzone, betonowe i także bitumiczne. Według inwentaryzacji geodezyjnej w ulicy występuje
następujące uzbrojenie tj. wodociąg, sieci i urządzenia energetyczne, kanalizacja sanitarna
i deszczowa. Wody opadowe odprowadzane są do istniejącej kanalizacji deszczowej. Naturalne
deniwelacje terenu wynoszą do 2,00 m. Inwestycja nie wymaga zmiany granic pasa drogowego,
oraz nie wymaga wycinki drzew i krzewów.
Obszar położony jest w obszarze ścisłej ochrony konserwatorskiej i archeologicznej. Prace
prowadzić pod stałym nadzorem archeologicznym, zgodnie z wydana opinią Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy WUOZ.DB.ZAR.5152.12.15.2015.TZ op.A-888/2015.

2.2

Rozwiązania projektowe

2.2.1 Branża drogowa
Zakres branży drogowej projektu obejmuje:
•

wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokości od 5,60 m w przyjętym lokalnie km 0+000
(od ulicy Szkolnej) do 3,50 m w km 0+028,00 i dalej o szerokości 3,50 do km 0+086,00 (do ulicy
Bydgoskiej), o nawierzchni z betonu asfaltowego,

•

wykonanie nowej nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej o szerokości od 1,30 m
do 2,50 m,

•

wykonanie nowej nawierzchni zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

•

wykonanie regulacji istniejących wpustów deszczowych,

•

zabezpieczenie sieci elektrycznych rurami dwudzielnymi

2.2.2 Branża sanitarna
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej w ul. Łokietka w Koronowie na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Bydgoskiej.
Zakres tego opracowania obejmuje
a) budowę sieci wodociągowej
•

φ225mm – L = 92,0 m

•

φ50mm – L = 9,0 m

•

hydrantu DN80mm – 1 szt.

b) budowę kanalizacji sanitarnej
•

φ200mm – L = 77,5 m

•

studzienki φ1.2 m – 1 szt.
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c) likwidację istniejącego wodociągu
•

φ225mm – L = 92,0 m

•

φ32mm – L = 9,0 m

•

hydrantu DN80mm – 1 szt.

d) likwidację istniejącego kanalizacji sanitarnej
•

φ200mm – L = 77,5 m

•

studzienki φ1.0 m – 1 szt.

3

Rozwiązanie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego

3.1

Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej

Przestrzegać wytycznych zawartych w uzgodnieniu wydanym przez ENEA Operator Sp. z o.o.
Istniejące kable elektryczne pod projektowaną jezdnią (w poprzek) i pod zjazdami zabezpieczyć
rurą osłonową dwudzielną.

3.2

Zabezpieczenie sieci wodociągowej

Należy dokonać regulacji wysokościowej znajdujących się w pasie drogowym włazów
kanalizacyjnych, skrzynek, zasuw oraz hydrantów i wpustów deszczowych.

4

Powierzchnia zabudowy
powierzchnia [m2]

5

jezdnie z betonu asfaltowego

359,00

chodnik z kostki brukowej betonowej

197,00

zjazdy z kostki brukowej betonowej

27,00

RAZEM

583,00

Uwagi końcowe
Ze względu na fakt występowania uzbrojenia podziemnego należy zachować ostrożność
podczas prowadzenia wszelkich robót w jego pobliżu - roboty ziemne należy prowadzić
sposobem ręcznym. Lokalizacja uzbrojenia jest pokazana na oryginalnych naniesieniach
sieci i przewodów uzbrojenia terenu znajdujących się w egzemplarzu nr 1 niniejszej
dokumentacji. W przypadku wątpliwości, co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego należy
skorzystać z oryginalnych naniesień i wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej
lokalizacji urządzeń podziemnych w obecności gestora sieci.
Należy bezwzględnie przestrzegać ustaleń zawartych w uzgodnieniach.
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić mieszkańców, przede wszystkim tych, których
posesje sąsiadują z projektowanymi robotami, o terminie rozpoczęcie i zakończenia robót.
Przebudowa nie wymaga wycinki drzew i nie wymaga zmiany granic pasa drogowego.

7

INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa ulicy Łokietka w Koronowie
TEMAT:

na odcinku od ulicy Szkolnej do Bydgoskiej

Gmina Koronowo
INWESTOR:

ul. Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo

DATA
OPRACOWANIA:

26.11.2015 r.

22

Temat: Przebudowa ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej do Bydgoskiej
Opracowanie: Projekt budowlano – wykonawczy MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA
_________________________________________________________________________________________________________

Informacja dotycząca
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1.

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej do Bydgoskiej.

2.

Inwestor

Gmina Koronowo
ul. Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo

3.

Podstawa opracowania
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 156, poz. 1118)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844)
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia
2003

r.

w

sprawie

ogłoszenia

jednolitego

tekstu

rozporządzenia

Ministra

Pracy

i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz. U. nr 169, poz. 1650)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120, poz. 1126)
Normy i przepisy związane przedmiotowo z niniejszym opracowaniem

4.

Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane (rozdział 3, art.
20.1, pkt. 1b)) jest informacja projektanta dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze
względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, którą wykonawca robót
uwzględni w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz).
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5.

Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów
Zakres robót obejmuje:
1) WYKONANIE ROBÓT DROGOWYCH:
rozbiórki,
roboty ziemne,
ustawienie krawężników, oporników i obrzeży,
regulacja wysokościowa istniejących wpustów deszczowych,
wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników,
2)

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ:
demontaż istniejącej kanalizacji sanitarnej,
budowa kanałów i studni,
budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej,

3)

BUDOWA WODOCIĄGU:
demontaż istniejącego wodociągu,
budowa wodociągu,
budowa przyłączy wodociągowych,

4)

PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH:
zabezpieczenie istniejących urządzeń energetycznych,

Kolejność wykonywania robót na placu budowy powinna być następująca:
roboty przygotowawcze obejmujące zagospodarowanie placu budowy,
geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych dla całego zakresu robót,
roboty rozbiórkowe,
roboty ziemne,
demontaż istniejącej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej i wodociągu – budowa kanałów, studni
i przyłączy,
zabezpieczenie istniejących urządzeń energetycznych,
regulacja wysokościowa istniejących wpustów deszczowych,
wykonanie elementów drogowych: krawężniki, oporniki, obrzeża, nawierzchnie wjazdów,
jezdni i chodników,

Po realizacji robót należy zlikwidować plac budowy porządkując wykorzystywane czasowo
tereny.
Ostatnim elementem jest wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych
obiektów.

6.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych
W obszarze objętym projektem znajdują się następujące obiekty budowlane:
budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne
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Opracowywany teren posiada następujące uzbrojenie techniczne:
przewody wodociągowe,
urządzenia i sieci energetyczne,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa

7.

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Elementy robót związane z planowanym zagospodarowaniem terenu, których charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzają szczególnie wysokie ryzyko powstania
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
1) wykonywanie wykopów (przy demontażu i budowie kanalizacji sanitarnej, wodociągu,
nawierzchni, zabezpieczaniu sieci energetycznej i regulacji wpustów deszczowych),
2) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów i podnośników,
3) roboty

prowadzone

w

pobliżu

czynnych

linii

elektroenergetycznych

i

instalacji

elektroenergetycznych,
4) roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów
prefabrykowanych – roboty, których masa przekracza 1,0 t.
5) roboty prowadzone w studniach,

8.

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych
Ze względu na ich szeroki zakres i różnorodność nie istnieje możliwość przewidzenia
w sposób szczegółowy wszystkich mogących wystąpić zagrożeń, stąd też odnieść
je należy do zagrożeń tkwiących w podstawowych trzech elementach składowych jakimi są:
a) zagrożenia wynikające z otoczenia miejsca pracy, ze stosowanej technologii, konstrukcji
maszyn i urządzeń technicznych, ze stanu urządzeń zabezpieczających, z niewłaściwego
materiału lub substancji,
b) zagrożenia wynikające z szeroko rozumianej organizacji pracy,
c) zagrożenia wynikające z postaw i zachowań różnych pracowników, (na etapie
działalności koncepcyjnej i podczas bieżącej realizacji zadań) nadzoru technicznego oraz
współdziałania między nimi.

Szczególne

zagrożenie

powodują

roboty

prowadzone

w

pobliżu

czynnych

linii

elektroenergetycznych i instalacji elektroenergetycznych. Podczas prowadzenia tych robót
należy zachować następujące środki ostrożności:
przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić trasę czynnych sieci uzbrojenia terenu,
sieci energetyczne podlegające wymianie należy trwale wyłączyć z eksploatacji,
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wszystkie prace związane z demontażem starych i prowadzeniem nowych sieci należy
wykonać w stanie beznapięciowym,
podczas prac ziemnych stosować odzież ochronną,
przy demontażu linii napowietrznej i słupów z użyciem podnośnika i dźwigu należy
zabezpieczyć miejsce pracy przed dostępem osób postronnych,
podczas prowadzenia prac zabezpieczyć miejsce pracy przed dostępem osób
postronnych, a pracowników wyposażyć w apteczkę i sprzęt niezbędny do udzielania
pierwszej pomocy przy porażeniu prądem elektrycznym,
należy bezwzględnie przeszkolić pracowników o potrzebie zachowania szczególnej
ostrożności przy prowadzeniu prac w pobliżu lub przy czynnych instalacjach elektrycznych.
Wstępna

analiza

zagrożeń

odnosząca

się

do

zamierzonego

zakresu

robót

i

ujęta

w formie tabelarycznej przedstawia się w sposób następujący:
Zagrożenia wynikające z konstrukcji maszyn i urządzeń technicznych, technologii, stanu urządzeń
zabezpieczających, wadliwego materiału, itp.

Lp.

Potencjalne przyczyny zagrożenia wypadkowego

1

Zagrożenia związane ze stosowaniem ruchomych maszyn i pojazdów
w tym środków transportu wewnętrznego i zewnętrznego (koparki,
spycharki, dźwigi, samochody dostawcze i itp.)
Brak technicznych rozwiązań, co doprowadza do nieprawidłowego
reagowania w pracy i stwarza możliwość lub konieczność
przebywania w strefie ruchomych części maszyn i urządzeń (brak
wyznaczenia i odpowiedniego oznakowania stref niebezpiecznych,
wykonania barier ochronnych itp.)
Wadliwe projektowanie dróg transportowych (np. kolizje) i inne
błędy, np. brak oznakowania, brak uzgodnień wymaganych przy
włączaniu się do ruchu na drogach publicznych.
Wadliwa konstrukcja lub brak środków technicznych małej
mechanizacji przemieszczania ciężarów (np. zmuszających do
ręcznego dźwigania i przemieszczania ciężarów).
Zagrożenia urazowe krawędziami, ostrzami, elementami tnącymi
(np. spowodowane brakiem stosowania osłon, zabezpieczeń lub
właściwych oznakowań barwami ostrzegawczymi).

2

3

4

5

6

7

8

Zagrożenia elementami spadającymi, luźno zamocowanymi,
obsuwającymi się lub niezabezpieczonymi przed niezamierzonym
przemieszczeniem (np. przy przemieszczaniu ciężarów sprzętem
dźwignicowym, wykonywaniu wykopów, składowaniu krawężników
i kostki betonowej itp.).
Zły stan urządzeń techniczno-produkcyjnych (niesprawność
urządzenia technicznego, narzędzia pracy, nadmierne ich zużycie,
itp.).
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym, zagrożenie skrajną
temperaturą substancji lub przedmiotów, zagrożenie substancjami
żrącymi i toksycznymi działającymi gwałtownie, zagrożenia
wybuchowo-pożarowe substancjami, pyłami, gazami lub parami
(np. wykonywanie robót bez należytego zabezpieczenia przy
napowietrznych lub kablowych liniach NN i WN, prace spawalnicze
elektryczne i gazowe itp.).

Podmioty
zagrożone
pracownicy realizujący
roboty
w rejonie pracy maszyn
i środków transportu
pracownicy realizujący
roboty
w rejonie
pracy maszyn
i urządzeń technicznych,
osoby postronne
pracownicy budowy,
kierowcy pojazdów,
osoby postronne
pracownicy przy
pracach załadunkowo
wyładunkowych
i transportowych
pracownicy obsługujący
urządzenia techniczne
przy których
zagrożenia takie
występują
pracownicy znajdujący
się w rejonie
robót lub w pobliżu
składowisk
materiałowych
pracownicy użytkowujący
urządzenia
techniczne

pracownicy zatrudnieni
i znajdujący się
w rejonie zagrożenia
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9

10

Brak automatycznych rozwiązań techniki bezpieczeństwa pracy
(np. brak sprzężenia ruchu maszyny z działaniem urządzenia
ochronnego, brak automatycznego wizualnego regulowania ruchu
pojazdów w miejscach gdzie może wystąpić ich kolizja, brak
ograniczników udźwigu przy urządzeniach dźwignicowych, itp.).
Brak lub zły stan techniczny urządzeń zapewniających utrzymanie
poziomu natężenia materialnych czynników środowiska pracy
w granicach określonych normami (np. poziom hałasu, parametry
mikroklimatu, stężenie substancji szkodliwych lub wybuchowych
w powietrzu).

pracownicy obsługujący
urządzenia techniczne,
osoby współpracujące
z nimi, osoby postronne

pracownicy zatrudnieni
przy urządzeniach
emitujących
podane szkodliwości

Zagrożenia wynikające z organizacji pracy na budowie, poszczególnych odcinkach robót
oraz na stanowiskach roboczych

Lp.

Potencjalne przyczyny zagrożenia wypadkowego

1

Zagrożenia tkwiące w kolizji 3 elementów - składowych organizacji
procesu produkcyjnego:
w przemianie tworzywa (brak lub złe określenie materiału pod
względem parametrów technicznych itp.),
w funkcjonowaniu urządzeń i maszyn (niezastosowanie
bezpiecznych urządzeń, używanie maszyn nieprzystosowanych
do danych robót itp.),
w czynnościach ludzkich (brak określenia miejsca i metod
składowania, przemieszczania itp.).
Zagęszczenie stanowisk roboczych w stosunku do rodzaju, zakresu
robót i używanego sprzętu (brak możliwości wyznaczenia stref
niebezpiecznych, bezkolizyjnych dróg transportowych, składowisk
materiałowych itd.).
Czynności pracy nakazujące przebywanie w sferze bezpośredniego
zagrożenia - brak urządzeń i sprzętu dla bezpiecznego wykonywania
pracy (np. brak lin kierunkowych przy przemieszczaniu ciężarów
z użyciem sprzętu dźwignicowego, brak odpowiednich rozpór
i szalunków w wykopach, brak skutecznych zabezpieczeń przed
upadkiem z wysokości, itp.).
Niewłaściwe metody wzajemnego porozumiewania się przy
robotach stwarzających szczególne zagrożenia (np. pomiędzy
hakowym a operatorem dźwigu, ręcznym transporcie ciężarów
o dużych gabarytach, wycinaniu krzewów, itp.).
Niedostateczne przygotowanie zawodowe, dobór lekarsko
psychologiczny i przygotowanie w zakresie bhp do wykonywania
zadań stwarzających zwiększone ryzyko wypadkowe, w tym: prac
niepowtarzalnych, manipulacjami ciężarami, prac na wysokości,
w transporcie itp.
Niedostateczne zabezpieczenie stanowiska roboczego przed
ewentualnymi zagrożeniami wypadkowymi, które mogą być
spowodowane ruchem środków transportu, czynnościami innych
pracowników (np. jednoczesne prowadzenie robót ziemnych
sprzętem zmechanizowanym i przebywanie pracowników w wykopie
w rejonie zagrożenia).
Występowanie zaburzeń w zaplanowanych dostawach potrzebnych
materiałów na poszczególne odcinki robót, co zmusza do
organizowania prac zastępczych i otwierania nowych, nie zawsze
do tego przygotowanych frontów robót.
Zła
organizacja
transportu
ręcznego
lub
częściowo
zmechanizowanego (niedostateczna liczba pracowników do
transportu zespołowego, brak narzędzi pomocniczych - np.
odpowiednich kleszczy (obejm) , zastosowanie nieodpowiedniego
sprzętu zmechanizowanego do danego rodzaju robót, itp.).

2

3

4

5

6

7

8

Podmioty
zagrożone

pracownicy realizujący
roboty
na budowie, osoby
postronne

pracownicy realizujący
roboty
na budowie, osoby
postronne

pracownicy wykonujący
roboty
w rejonie zagrożenia

pracownicy
współpracujący
ze sobą
przy realizacji określonego
zadania

pracownicy którym
powierzono wykonywanie
tych robót

pracownicy znajdujący
się na
niezabezpieczonych
stanowiskach pracy

pracownicy przenoszeni
do wykonywania
niezaplanowanych robót

pracownicy
uczestniczący
w czynnościach
transportowych
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9

10

11

Zagrożenia związane z wadliwym składowaniem materiałów
budowlanych, wyrobów hutniczych itd.
(np. składowanie rur
kanalizacyjnych
w
bezpośredni
sąsiedztwie
wykopu,
bez
zabezpieczenia przed stoczeniem, składowanie suchych materiałów
sypkich bez zabezpieczenia przed wilgocią, układanie materiałów
w stosach niezabezpieczonych przed rozsunięciem itp.).
Duża rotacja załóg, niedostateczne kwalifikacje i wprawa
w bezpiecznym wykonywaniu czynności, niewłaściwy dobór
pracownika pod kątem występujących zagrożeń wypadkowych
(np. powierzanie zastępstwa w kierowaniu brygadą pracownikowi
nie posiadającemu formalnego zatwierdzenia na stanowisko
brygadzisty, wykonywania prac w zagrożeniu upadkiem z wysokości
bez stwierdzenia czy pracownik ma orzeczoną zdolność do pracy
w tych warunkach, wykonywanie czynności hakowych przez
pracowników nie posiadających przeszkolenia w tym zakresie, itp.).
Przekraczany czas pracy dzienny, tygodniowy i miesięczny, rzutujący
na zmęczenie pracowników, brak koncentracji na wykonywanych
czynnościach itp. (przekraczanie dopuszczalnego limitu godzin
nadliczbowych, praca w soboty, niedziele i święta).

pracownicy znajdujący
się w pobliżu
niewłaściwie
zorganizowanych
składowisk
materiałowych

pracownicy, którym
polecono wykonywanie
danych prac,
nie posiadających
dostatecznych kwalifikacji
i predyspozycji

pracownicy zatrudnieni
w warunkach
przekraczania
normatywnego
czasu pracy

Zagrożenia wynikające z błędnego postępowania pracowników na etapie działalności koncepcyjnej
i podczas realizacji zadań bieżących

Lp.
1

2

3

4

5

6

Potencjalne przyczyny zagrożenia wypadkowego
Błędne zachowanie się pracownika
Niewłaściwy dobór, kwalifikacje, przystosowanie pracownika
do wykonywania zleconej pracy (np. bezpodstawne przypuszczenie,
że pracownik podoła wykonaniu zleconych mu czynności).
Nieprawidłowe zachowanie się pracownika podyktowane jego
ekonomiczną motywacją lub brakiem urządzeń niezbędnych
do bezpiecznego wykonywania pracy ( np. pośpiech, ułatwienie
sobie pracy, które zwiększają stopień zagrożenia wypadkowego,
itp.).
Świadome wykonywanie niebezpiecznych czynności w przekonaniu,
że uda się uniknąć wypadku (np. bez użycia sprzętu ochrony
osobistej przed upadkiem z wysokości gdyż już niejednokrotnie tak
pracował).
Nadmierne zmęczenie ( np. w wyniku przekraczania dopuszczalnego
normatywnego czasu pracy, wykonywanie ciężkich i uciążliwych
czynności bez zastosowania przerw na odpoczynek, brak należytego
odpoczynku po pracy zawodowej).
Niedostateczne
zaznajomienie
pracownika
z
zasadami
bezpieczeństwa pracy i ryzykiem wypadkowym przed bezpośrednim
przystąpieniem do pracy na danej budowie (odcinku robót) przy
wykonywaniu prac budowlanych (np. nie przeprowadzenie
instruktażu wstępnego, jego pobieżne przeprowadzenie, nie
zapoznanie z organizacją prac na budowie oraz występującymi
szczególnymi
zagrożeniami
związanymi
z
pracą
sprzętu
zmechanizowanego, zasadami ruchu, elektroenergetycznymi liniami
i kablami, itd.).
Nieprawidłowe zachowanie się wynikające z żartów, zabawy
itp. oznak rozprężenia dyscypliny pracy.
Błędne
reagowanie
związane
z
zaburzeniami
funkcji
psychoruchowych (istnienia choroby, przyjmowania lekarstw itp.).

Podmioty
zagrożone
pracownicy realizujący
roboty
bez odpowiedniego
przygotowania
fachowego
pracownicy nie
respektujący
wymaganego rytmu
pracy i wymogów
technologii
i organizacji pracy
pracownicy
niedostatecznie
zapoznani
z ryzykiem zawodowym
i obowiązującymi
przepisami bhp
pracownicy
nie znajdujący
się w pełnej
dyspozycji
fizyczno - psychicznej
pracownicy realizujący
roboty
bez posiadania
dostatecznej
wiedzy
o występujących
na placu budowy
rzeczywistych
zagrożeniach
pracownicy
nie przestrzegający
porządku
i dyscypliny pracy
oraz nie będący
w pełni sprawni
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Błędne zachowanie się dozoru
Brak lub nie egzekwowanie systemu kierowania i zarządzania oraz
kontroli bezpieczeństwa pracy sprawowanego przez kierownictwo
i nadzór techniczny firm biorących udział w realizowanym procesie
inwestycyjnym (wykonawców)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Niedostateczny nadzór nad pracą zatrudnionego od strony
bezpieczeństwa pracy, zwłaszcza przy pracach stwarzających
szczególne potencjalne ryzyko wypadku (brak odpowiedniej liczby
osób dozoru, obciążanie dozoru pracami administracyjnymi
uniemożliwiającymi skuteczne sprawowanie nadzoru na budowie)
Świadome dopuszczanie do pracy zatrudnionego w warunkach
zagrożenia urazowego, możliwego do uniknięcia lub ograniczenia,
(np. cięcie piłą tarczową nie wyposażoną w wymagane osłony,
dopuszczenie do eksploatowania rusztowania budowlanego bez
dokonania jego odbioru z wpisem do dziennika budowy, itp.)
Brak działań w dziedzinie ograniczenia ryzyka urazowego, które
powinno
towarzyszyć
wykonywaniu
prac
szczególnie
niebezpiecznych lub prowadzonych w trudnych warunkach
terenowych (np. brak opracowań szczególnych procedur,
zastosowania poleceń pisemnych wykonywania prac, asekuracji
prac gdzie wymagane jest jej wykonywanie co najmniej przez 2-ch
pracowników, itp.).
Brak zainteresowania jakością i skutecznością szkolenia w zakresie
bhp (np. brak wiedzy czy pracownik odbył w wymaganym terminie
odpowiednie szkolenie wstępne, podstawowe lub okresowe,
instruktaż na stanowisku pracy itd.).
Nie kontrolowanie stanu technicznego maszyn i urządzeń
produkcyjnych oraz narzędzi pracy, dopuszczając do zwiększenia
ryzyka awarii, zakłóceń w procesie pracy, wypadków przy pracy.
Tolerowanie zagrożeń wypadkowych na powierzonym odcinku
dozoru, niejednokrotnie stworzonych przez innych wykonawców
robót.
Brak inicjatywy w zakresie podejmowania działań na rzecz
profilaktyki powypadkowej (np. w zapobieganiu wystąpienia
podobnych okoliczności i przyczyn zaistniałego już wypadku, na
innych odcinkach pracy).
Niewykonywanie poleceń ujętych w nakazach inspektora pracy,
służby bhp, społecznej inspekcji pracy, koordynatora d/s BHP.

pracownicy
poszczególnych
wykonawców,
pracownicy
firm wspólnie
realizujących roboty
pracownicy realizujący
roboty
bez dozoru
pracownicy firm
współpracujących,
osoby postronne
pracownicy realizujący
prace
na niesprawdzonych
urządzeniach
technicznych,
osoby postronne

pracownicy zatrudnieni
przy pracach
o szczególnym zagrożeniu
dla życia
i zdrowia

pracownicy danego
wykonawcy robót
pracownicy wykonujący
prace niesprawnymi
urządzeniami
i narzędziami pracy
pracownicy wykonujący
prace
w rejonie występowania
tych zagrożeń
pracownicy zatrudnieni
w warunkach
zagrożenia będących
przyczyną zaistniałego już
wypadku
pracownicy zatrudnieni
na stanowiskach
których polecenia
dotyczą

Roboty stwarzające szczególne zagrożenie podczas wykonywania w/w zadania to:
1) wykonywanie

wykopów

(przy

demontażu

i

budowie

kanalizacji

sanitarnej,

wodociągu, nawierzchni, zabezpieczaniu sieci energetycznej i regulacji wpustów
deszczowych),
2) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów i podnośników,
3) roboty prowadzone w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych i instalacji
elektroenergetycznych,
4) roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów
prefabrykowanych – roboty, których masa przekracza 1,0 t.
5) roboty prowadzone w studniach,
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Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo pracowników jest bezpośredni ich przełożony
majster lub kierownik z zastrzeżeniem, że roboty te nie powinny odbywać się bez nadzoru.

9.

Wskazanie

sposobu

prowadzenia

instruktażu

pracowników

przed

przystąpieniem

do realizacji robót
Przed przystąpieniem do robót każdy pracownik musi zostać przeszkolony w zakresie
przepisów, w tym BHP i P-POŻ, obowiązujących na budowie. Wszyscy pracownicy powinni
posiadać aktualne badania lekarskie. Wszystkie szkolenia winny być zarejestrowane
i potwierdzone podpisem uczestnika szkolenia.
Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy na wysokości jest zaświadczenie lekarskie
stwierdzające możliwość jego pracy na wysokości.
Do obsługi urządzeń i sprzętu budowlanego dopuszczeni mogą być pracownicy
z odpowiednimi uprawnieniami.

10.

Wskazanie

środków

technicznych

i

organizacyjnych,

zapobiegających

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych
Wszyscy pracownicy winni być zaopatrzeni w odzież roboczą oraz sprzęt ochrony
osobistej odpowiedni do wykonywanej pracy (np. kamizelki odblaskowe, kaski, rękawice
ochronne, szelki zabezpieczające).
Teren robót powinien być

ogrodzony i

zabezpieczony przed

dostępem osób

niepowołanych.
Teren wykopów i zagłębienia w terenie należy wygrodzić stosując barierki ochronne.
Wszystkie urządzenia techniczne i sprzęt budowlany powinny posiadać DTR, z którymi
należy zapoznać obsługę.
Urządzenia elektryczne należy przed włączeniem poddać próbie technicznej, muszą one
posiadać system ochrony przed pożarem.
Na placu budowy, wokół stanowisk P-POŻ i rozdzielni elektrycznej nie wolno składować
żadnych materiałów i sprzętu.
Wszystkie prace budowlane, a szczególnie te niebezpieczne prowadzone na wysokości
oraz przy pomocy ciężkiego sprzętu montażowego muszą być nadzorowane przez
wyznaczone osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
Strefę niebezpieczną wygrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. W obszarze tym
nie wolno organizować stanowisk pracy.
Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z projektem budowlanym
i projektem wykonawczym oraz projektem organizacji robót (jeśli istnieje) uzgodnionym z
odpowiednimi służbami inwestora.
Przy wykonaniu robót stosować przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.).
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Dokumentację budowy należy przechowywać w pomieszczeniu biura budowy. Nadzór
nad kompletnością dokumentacji projektowej, dokumentacji szkoleń i instruktażu
pracowników oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji
maszyn i urządzeń technicznych sprawuje kierownik budowy. Dokumentacja ta musi być
udostępniona do wglądu Inspektorowi Nadzoru, Projektantowi oraz na życzenie
Inspektorom z Państwowej Inspekcji Pracy w czasie czynności kontrolnych na budowie.
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Koronowo, ul. Łokietka

1.WSTĘP

1.1. Podstawa opracowania
Podstawę opracowania stanowią :
• Zlecenie bezpośrednie Projektanta ,
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych. (Dz. U. 2012.463)

1.2. Cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
określająca geotechniczne warunki wodne dla potrzeb przebudowy ulicy.
Zakres opracowania obejmuje przedstawienie:
• warunków geotechnicznych, zarysu geomorfologii, budowy geologicznej i
stosunków wodnych,
• wyników wykonanych badań polowych i laboratoryjnych,
• miarodajnych wartości parametrów geotechnicznych gruntu,
• podsumowania i zaleceń końcowych.

1.3. Materiały wykorzystane w opracowaniu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Instrukcja ITB nr.303. Ustalenie przydatności gruntów dla potrzeb
budownictwa. Warszawa 1990.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.
PN-81/B-04451 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Projektowanie i obliczenia statyczne
posadowień bezpośrednich.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia.
PN-68/B-86050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.
Jerzy Kondracki 1988. Geografia fizyczna Polski. PWN. Warszawa.
Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50000, arkusz Bydgoszcz Wschód
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych. (Dz. U. 2012.463)
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2.DANE OGÓLNE

2.1. Lokalizacja i opis terenu
Analizowany teren znajduje się w południowej części miejscowości przy
ul. Łokietka, około 20m od brzegu rzeki Brdy.
Sąsiedztwo terenu badań stanowią :
• od wschodu i zachodu działki z zabudową wielorodzinną,
• od północy i południa lokalne ulice.
Powierzchnia terenu jest płaska. Rzędna terenu wynosi 60,7÷62,3 m n.p.m. Ulica
opada łagodnie na południe.
Współrzędne geograficzne dla badanej lokalizacji wg pomiaru GPS wynoszą:
- długość: λ=17056’07’’
- szerokość: ϕ=53018’46’’
Szczegóły lokalizacyjne przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokościowej
dostarczonej przez Zleceniodawcę, załącznik 1.

2.2. Charakterystyka obiektu
Projektuje się remont ulicy o nawierzchni asfaltowej na długości ok.100m. Wstępnie
zakłada się : zdjęcie obecnej nawierzchni, wykorytowanie, dogęszczenie /
wzmocnienie dna koryta, a następnie wykonanie nowej podbudowy oraz
nawierzchni z asfaltu lub kostki betonowej.
Wstępnie zakłada się I kategorię geotechniczną. W toku dalszych badań powyŜsze
załoŜenie zostanie potwierdzone lub skorygowane.
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3. BADANIA PODŁOśA GRUNTOWEGO

3.1. Zakres i metody wykonywanych badań
3.1.1. Prace polowe
Prace polowe wykonano w dniu 7 listopada 2015 roku. Obejmowały one wiercenie
otworów badawczych, pobranie próbek do badań laboratoryjnych, badania
makroskopowe gruntów, ustalenie litologii i genezy gruntów podłoŜa. Lokalizację
wykonanych wyrobisk przedstawiono w załączniku nr 1.
a/ wiercenia (sondowania małośrednicowymi próbnikami przelotowymi)
Na terenie badań wykonano 2 otwory o średnicy 100 mm do głębokości 3.0 m p.p.t.
Otwory zostały zlokalizowane wzdłuŜ planowanego odcinka ulicy, tak jak
zaznaczono to w załączniku 1 - mapie sytuacyjno-wysokościowej . Łącznie
odwiercono 6,0 mb otworów geotechnicznych.
b/ prace geodezyjne
Prace geodezyjne przeprowadzono w dowiązaniu do istniejącej sytuacji w terenie.
Rzędne wysokościowe wyznaczono w nawiązaniu przyjętego reperu roboczego
(studzienka kanalizacyjna przy południowym krańcu projektowanego odcinka
Rp=60,76 m n.p.m.) .
3.1.2. Badania laboratoryjne
Pobrane w terenie próbki poddano kontrolnym badaniom makroskopowym.
Wytypowane próbki gruntów zostały szczegółowo zbadane w laboratorium
geotechnicznym.
Wykonano oznaczenia:
• rodzaju gruntów.
Badania przeprowadzono zgodnie z normą (2).
3.1.3. Prace kameralne
Wykonane prace kameralne obejmowały:
• analizę wyników wyrobisk badawczych (wierceń, sondowań), łącznie z
wykonanymi badaniami makroskopowymi oraz obserwacjami występowania
wody gruntowej,
• analizę i opracowanie otrzymanych wyników badań laboratoryjnych,
• ustalenie miarodajnych wartości parametrów geotechnicznych na podstawie
wykonanych badań, obliczeń, norm i literatury.
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3.2. Środowisko geograficzne. Geomorfologia.
Dokumentowany obszar znajduje się w południowej części Koronowa, w
województwie kujawsko-pomorskim.
Według Kondrackiego znajduje się w obrębie regionu Pojezierza
Południowopomorskie (314.7) w subregionie Dolina Brdy (314.72) . Jest to dolina
wypełniona głównie osadami fluwialnymi wykształconymi w postaci piasków i
Ŝwirów. Pod względem hydrograficznym teren badań naleŜy do zlewni Brdy.

3.3. Budowa geologiczna
Na podstawie Przeglądowej Mapy Geologiczno-InŜynierskiej Polski, arkusz
Bydgoszcz moŜna stwierdzić, Ŝe analizowany teren zbudowany jest z gruntów
piaszczysto-Ŝwirowych tarasów niŜszych. Warunki budowlane na takich terenach są
przewaŜnie złe.
Budowę geologiczną podłoŜa budowlanego rozpoznano przy pomocy wykonanych
otworów wiertniczych do głębokości 3,0 m p.p.t. Na podstawie wykonanych
wierceń i badań stwierdzono zaleganie w podłoŜu utworów czwartorzędowych
wieku holoceńskiego .
Czwartorzęd Q
Holocen Qh
Reprezentowany jest przez nasypy niekontrolowane (Qh nN) występujące do
głębokości 0,8÷2,3 m p.p.t . Nasyp zbudowany jest z humusu i gruzu ceglanego. Pod
nasypami niekontrolowanych zalegają organiczne osady fluwialne – namuły
piaszczyste, namuły gliniaste i torfy. PoniŜej gruntów organicznych i nasypów
występują fluwialne osady piaszczyste. Utworów holocenu nie przewiercono do
końca penetrowanej głębokości tj. 3,0 m p.p.t.

3.4. Warunki wodne
Podczas prac terenowych stwierdzono występowanie swobodnego zwierciadła wody
gruntowej na głębokości 0,32÷2,40 m tj. na rzędnej 59.43÷59,90 m n.p.m.
Lokalny kierunekprzepływu wód gruntowych jest południowo-zachodni.
Obecny poziom naleŜy uznać za średni w rocznym cyklu hydrologicznym. Szacuje
się, Ŝe wahania poziomu wody gruntowej na tym terenie mogą dochodzić do +0,5m.
Środowisko gruntowe ocenić naleŜy jako wilgotne lub mokre w zaleŜności od
poziomu wody gruntowej i połoŜenia elementów konstrukcyjnych.
Klasa środowiska gruntowo-wodnego: E - G. 3. w ma
Szczegółowo warunki gruntowo
geotechnicznych – załącznik 4.

-

wodne

przedstawiono

na

profilach
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4.GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODŁOśA
Zgodnie z normą PN-86/B-02480, grunty badanego obszaru zaliczono do
rodzimych gruntów mineralnych niespoistych i spoistych . Pominięto w
klasyfikacji nasypy niekontrolowane. Zalegające w podłoŜu budowlanym grunty
ujęto w jednostki geotechniczne zgodnie z instrukcją ITB (3). Wydzielono dwie
serie geotechniczne ze względu na genezę, stratygrafię i litologię, tj. seria Ifluwialne osady organiczne, seria II- fluwialne piaski drobne .
Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie wyników badań
terenowych i laboratoryjnych wg metody „A” i „B", zgodnie z PN-81/B-03020.
Uogólnioną wartość parametrów geotechnicznych dla wydzielonych warstw
podano w załączniku 3.

Jednostki geotechniczne
Seria geotechniczna I,
zbudowana jest z gruntów rodzimych pochodzenia fluwialno-limnicznego –
namułów piaszczystych, namułów gliniastych i torfów. Zalega bezpośrednio pod
nasypami. Grunty serii I nie nadają się do posadawiania obiektów kubaturowych.
Seria geotechniczna II,
Składa się z fluwialnych piasków drobnych. Znajduje się w stanie średnio
zagęszczonym o wartości charakterystycznej stopnia zagęszczenia ID(n) = 0,43 przy
γm = 1+/-0,10 i zalega na całym terenie badań.
Szczegółową charakterystykę gruntów budujących podłoŜe analizowanego
obiektu, przedstawiono w załączniku nr 3, a budowę geologiczną i warunki
wodno-gruntowe zawarto w załączniku nr 4 - Profile geotechniczne.
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5. WNIOSKI I ZALECENIA

Ze względu na stwierdzone warunki gruntowo-wodne zalecane jest rozpatrzenie
następujących wskazań geotechnicznych:
• do obliczenia statycznego nośności podłoŜa gruntowego moŜna wykorzystać
dane zawarte w załączniku 3, w powiązaniu z
ustaloną budową
geologiczną, przedstawioną w załączniku 4,
• podłoŜe traktować naleŜy jako genetycznie jednorodne,
• nasypy niekontrolowane występujące poniŜej poziomu posadowienia moŜna
wymienić zastępując je chudym betonem lub przeprowadzić wzmocnienie
podłoŜa,
• wykonywanie odwodnień, moŜe spowodować pojawienie się rys na
okolicznych budynkach znajdujących się w zasięgu leja depresji . Przed
wykonaniem odwodnień naleŜy przeprowadzić inwentaryzację budynków
mieszkalnych znajdujących się w sąsiedztwie planowanych prac.
• naleŜy sprawdzić zgodność profili geotechnicznych z danymi terenowymi
po otwarciu wykopów ,

Bydgoszcz, listopad 2015r
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ZAŁĄCZNIK 2
OBJAŚNIENIA SYMBOLI I ZNAKÓW
UśYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntów wg normy
PN-86/B-02480

OPIS WYROBISKA
symbole dodatkowe
symbol i numer wyrobiska

4

GRUNTY NASYPOWE
nB

nasyp budowlany

nN

nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H
Nmp
Nmg
Gy

grunt próchniczy
namuł piaszczysty
namuł gliniasty
gytia

8.50

T
WK
WB

π
Gp
G
Gπ
Gpz
Gz
Gπz
Ip
I
Iπ

odkrywka gruntu

rodzaj sondowania

sondowanie

OPRÓBOWANIE
próbka o naturalnym uziarnieniu (NU)
próbka o naturalnej strukturze (NNS)
próbka o naturalnej wilgotności (NW)
próbka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY
W WIERCENIU

otoczaki, kamienie
Ŝwir
Ŝwir gliniasty
pospółka
pospółka gliniasta
piasek gruby
piasek średni
piasek drobny
piasek pylasty
piasek gliniasty
pył piaszczysty
pył
glina piaszczysta
glina
glina pylasta
glina piaszczysta zwięzła
glina zwięzła
glina pylasta zwięzła
ił piaszczysty
ił

2.25

wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
(piezometryczny)
piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
wiercenia i głębokość w m
nawiercony poziom wody gruntowej i głębokość w m

3.15
grunt nawodniony
grunt mokry
sączenie wody

OZNACZENIE RODZAJU
BADAŃ I SONDOWAŃ

ZW
miejsce
ścięcia
gruntu

6.5

ił pylasty

SM

skała miękka

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZĄCE
OPISU GRUNTÓW
gc gruz ceglany
gb gruz betonowy
ok odpady komunalne
Ŝl ŜuŜel
k korzenie

+
//
/
Ko

domieszki
przewarstwienia (wkładki)
na pograniczu
grunt czwartorzędowy
skonsolidowany lodowcem

()

w nawiasie określenia uzupełniające dotyczące składu nasypu ,
rodzaju gruntów organicznych , petrografii skał
dodatkowy symbol przy opisie rodzaju gruntu drobnoziarnistego
spoistego określonego według klasyfikacji opartej
o powierzchnię właściwą S

(N)

wyrobisko archiwalne

odkrywka fundamentowa

wietrzelina
wietrzelina gliniasta
rumosz
rumosz gliniasty

skała twarda

A
SL

otwór wiertniczy

O
F
S

torf
węgiel kamienny
węgiel brunatny

GRUNTY SKALISTE
ST

Symbole dodatkowe

Symbole graficzne i literowe

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)
KW
Kwg
KR
Krg
Ko,K
ś
śg
Po
Pog
Pr
Ps
Pd
Pπ
Pg
πp

rzędna terenu
głębokość wyrobiska

93.42

penetrometr tłoczkowy (PP)
ścinarka obrotowa (TV)
sonda cylindryczna (SPT)
sonda ścinająca obrotowa (VT)
badania presjometrem (P)
rodzaj sondowania i strefa badania sondą:
ZW - udarowo obrotowa
SL - lekka wbijana
SW - wciskana
SC - cięŜka wbijana
ST - wkręcana
głębokość wiercenia

OZNACZENIE STANU GRUNTU
ID = 0.55
IL = 0.20
3

VII

IIc

Qh
NNE

- stopień zagęszczenia
- stopień plastyczności

INNE OZNACZENIA
projektowany poziom posadowienia
rzut projektowanego obiektu na przekrój z numerem
(nazwą) obiektu i ilością kondygnacji
nr grupy gruntów oraz symbol wydzielonej warstwy
geotechnicznej w obrębie grupy
granica warstwy geotechnicznej
opis litologiczno-stratygraficzny
podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
kierunek przekroju geotechnicznego

ZAŁĄCZNIK 3

LEGENDA DO PRZEKROJÓW
Koronowo, ul.Łokietka
PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/ B-03020
OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE

wartość charakterystyczna x(n)

wartość ustalona metodą A

współczynnik materiałowyγm

wartość ustalona metodą B
wartość ustalona metodą C

NASYPY
NAMUŁY
PIASKI

HOLOCEN Qh

CZWARTORZĘD Q

Nasypy
niekontrolowane
nN

o

Mo

M

pc

τTv

kPa

kPa

kPa

kPa

τvTmax

Nie ustalono parametrów geotechnicznych

I

T,Nmp,
Nmg

Nie nadaje się do posadawiania obiektów kubaturowych

II

Pd

Qh

Qh

Piaski fluwialne
f

Qh

0,43
γm=1+0.1

-

24,0

19,0

γm=1+0.1

γm=1+0.1

-

30,2

56000

70000

γm=1+0.1

γm=1+0.1

γm=1+0.1

kPa

na ściskanie
penetrometrem
tłoczkowym PW-1

Φu

na ścinanie s0ndą
obrotową PSO-1

kN/m

cu
kPa

Wytrzymałość
na ścinanie ścinarką
obrotową SO-1

3

Ciśnienie pęcznienia

CięŜar objętościowy

γm

%

Edometryczny moduł
ściśliwości

wtórnej

Wilgotność naturalna

wn

1

Kąt tarcia wewnętrznego

stopień plastyczności

IL

1

Spójność

stopień zagęszczenia

Symbol geologicznej konsolidacji
gruntu

ID

* γm

nN
(H,gc,
PdH)

Osady organiczne :
torfy, namuły
nN

Symbol gruntu wg PN-86/B-02480

Opis litologicznogenetycznostratygraficzny

Nr warstwy geotechnicznej

Profil stratograficznolitologiczny

Stan gruntu

(n)

pierwotnej

(r)

wartość obliczeniowa x = x

τpp
kPa

PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY
MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA

BRANŻA DROGOWA

Przebudowa ulicy Łokietka w Koronowie

TEMAT:

na odcinku od ulicy Szkolnej do Bydgoskiej

Gmina Koronowo
ul. Plac Zwycięstwa 1

INWESTOR:

86-010 Koronowo
DATA
OPRACOWANIA:

26.11.2015 r.

Stanowisko

Imię i nazwisko

Numer uprawnień

Specjalność i zakres
uprawnień

Projektant:

mgr inż. Piotr Milik

KUP/0039/POOD/07

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej

Sprawdził:

mgr inż. Ewa Milik

KUP/0047/POOD/06

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej

Podpis

1

Spis zawartości:
Strona tytułowa

1

Spis zawartości

2

Oświadczenie

3

Uprawnienia i zaświadczenia

4

Projekt przekroju konstrukcyjnego

10

Opis techniczny

13

Część rysunkowa

18

Spis rysunków:
Lp.

Nazwa

Skala

Nr rysunku

1:500

1

1

Plan sytuacyjno – wysokościowy

2

Profil podłużny

1:100/1000

2

3

Przekroje poprzeczne

1:100/100

3

4

Przekroje konstrukcyjne

1:50

4

5

Szczegóły konstrukcyjne

1:10

5

2

Temat: Przebudowa ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej do Bydgoskiej
Branża: Drogowa
Opracowanie: Projekt budowlano – wykonawczy MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA
_________________________________________________________________________________________________________

OŚWIADCZENIE
o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Oświadczenie

Projektanta

i

Sprawdzającego

o

sporządzeniu

projektu

architektoniczno

budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(art. 20 ust. 4 – Ustawy „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity z 2006 r.
Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z późn. zmianami).

Niniejsze opracowanie: „Przebudowa ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej
do Bydgoskiej”
branża: drogowa
inwestor: Gmina Koronowo, ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo

wykonane zostało zgodnie z wymogami aktualnych przepisów, wiedzą techniczną oraz zleceniem
Inwestora, jest kompletne i może być skierowane do wykorzystania i realizacji.

Projektant:

Sprawdzający:

mgr inż. Piotr Milik

mgr inż. Ewa Milik

zam. ul. H. Sienkiewicza 31

zam. ul. H. Sienkiewicza 31

89 – 200 Szubin

89 – 200 Szubin

26.11.2015 r.

26.11.2015 r.

3

Temat: Przebudowa ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej do Bydgoskiej
Branża: Drogowa
Opracowanie: Projekt budowlano – wykonawczy MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA
_________________________________________________________________________________________________________

PROJEKT PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO
PRZEBUDOWA ULICY ŁOKIETKA W KORONOWIE
NA ODCINKU OD ULICY SZKOLNEJ DO BYDGOSKIEJ

1. Dane wyjściowe
Kategoria ruchu KR1.
Określono na podstawie wskazań Zamawiającego.
Klasa funkcjonalno-techniczna ulicy: L „lokalna”.
Kategoria administracyjna drogi: droga gminna.
Przekrój poprzeczny: jezdnia o zmiennej szerokości 3,50÷5,60 m, chodniki obustronne
przykrawężnikowe o zmiennej szerokości. Projekt przewiduje również budowę wjazdów
do posesji.
Konstrukcję nawierzchni opracowano w oparciu o 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 poz. 430.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - Politechnika
Gdańska Katedra Inżynierii Drogowej - Gdańsk 2012 - wersja 11.03.2013.
2. Ustalenie warunków gruntowo – wodnych
Warunki gruntowo – wodne określono na podstawie dokumentacji geotechnicznej
opracowanej przez mgr inż. Wojciecha Dłużewskiego – upr. geol. MOŚZNiL nr VII-1224.
Warunki wodne: złe
(wykopy i nasypy ≤ 1 m; w czasie prac terenowych stwierdzono występowanie
swobodnego zwierciadła wody gruntowej na głębokości 1,32÷2,40 m tj. na rzędnej
59,43÷59,90 m n.p.m.; lokalny kierunek przepływu wód gruntowych jest południowozachodni; obecny poziom wody gruntowej należy uznać za średni w rocznym cyklu
hydrologicznym, szacuje się, że wahania poziomu wody gruntowej na tym terenie
mogą dochodzić do ±0,5 m; tj. < 1 m)
Określenie warunków gruntowych i grupy nośności podłoża:

Lp.

Otwór badawczy

-1-

-2-

1.

Otwór nr 1

Rodzaj gruntu
podłoża

-3nN (H, gc)
nasyp niekontrolowany
zbudowany z humusui
gruzu ceglanego

Ocena
wysadzinowości
gruntu podłoża

Warunki
wodne

-4-

-5-

Grupa nośności
podłoża
wynikająca
z warunków
wodnych
i wysadzinowości
gruntu podłoża
-6-

wysadzinowe

złe

G4

wysadzinowe

złe

G4

niewysadzinowy

złe

G1

Nmp
Namuł piaszczysty

nN (H, PdH, gc)

2.

Otwór nr 2

nasyp niekontrolowany
zbudowany z piasku,
humusu i gruzu
ceglanego

Pd
piasek drobny
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Głębokość przemarzania według PN-81/B-03020 hz = 1,0 m.
Ocena według wysadzinowości i warunków wodnych:
przyjęta grupa nośności podłoża gruntowego G4.
3. Wybór konstrukcji nawierzchni jezdni
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 (KR1÷2) wg PN-EN 13108-1

gr. 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 (KR1÷2) wg PN-EN 13108-1

gr. 4 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0÷31,5 mm
z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285

gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza: grunt stabilizowany cementem, klasa C3/4
warstwa ulepszonego podłoża: grunt niewysadzinowy o CBR ≥ 20%, warstwa pełni rolę warstwy
odsączającej
warstwa odcinająca: geotkanina separacyjno – filtracyjna
RAZEM

gr. 25 cm
gr. 15 cm
gr. 68 cm

4. Wybór konstrukcji nawierzchni wjazdów
warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej (kostka fazowana)

gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10

gr. 15 cm

podbudowa pomocnicza: grunt stabilizowany cementem, klasa C1.5/2.0

gr. 15 cm

warstwa ulepszonego podłoża: grunt niewysadzinowy o CBR ≥ 20%, warstwa pełni rolę warstwy
odsączającej

gr. 10 cm

warstwa odcinająca: geotkanina separacyjno – filtracyjna
RAZEM

gr. 51 cm

5. Wybór konstrukcji nawierzchni ciągów pieszych
warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej (kostka fazowana)

gr. 6 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

gr. 5 cm

podbudowa pomocnicza: grunt stabilizowany cementem, klasa C1.5/2.0
RAZEM

gr. 15 cm
gr. 26 cm

6. Sprawdzenie warunku odporności nawierzchni na wysadziny
(dla grupy nośności podłoża G4) - jezdnia
Według Rozporządzenia 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 poz. 430 minimalna wymagana grubość
konstrukcji ze względu na wysadziny Hmin dla gruntu G4 i kategorii ruchu KR1 wynosi:
Hmin = 0,60 x hz = 0,60 x 1,00 = 0,60 m
Łączna rzeczywista grubość warstw zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni wraz z
warstwą wzmocnienia podłoża wynosi Hcałk = 0,68 m.
Hcałk > Hmin
Warunek jest spełniony.
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7. Uwagi
W czasie robót budowlanych, bezpośrednio po odsłonięciu podłoża gruntowego
nawierzchni w wykopach, przed wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji
nawierzchni, należy przeprowadzić badania kontrolne potwierdzające założenia
dotyczące nośności podłoża, przyjęte w czasie projektowania. Ocenę nośności należy
przeprowadzić poprzez określenie wtórnego modułu odkształcenia E2 na powierzchni
podłoża gruntowego i porównanie czy wyznaczona wartość odpowiada założonej
grupie nośności podłoża. Wartość wtórnego modułu odkształcenia E2 należy określić
z badań płytą pod naciskiem statycznym.

Projektant:

________________________
mgr inż. Piotr Milik
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OPIS TECHNICZNY

1

Dane Ogólne

1.1

Inwestor

Gmina Koronowo
ul. Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo

1.2

Podstawy opracowania

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały:
-

Umowa z Inwestorem,

-

Mapy sytuacyjno - wysokościowe z uzbrojeniem terenu 1:500,

-

Obowiązujące przepisy i normy,

-

Wizja lokalna w terenie,

1.3

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Łokietka w Koronowie, na odcinku
od ulicy Szkolnej do ulicy Bydgoskiej, polegającej na wykonaniu rozbiórek istniejących nawierzchni
jezdni, chodników i zjazdów i wykonaniu nowych nawierzchni, zabezpieczeniu istniejących sieci
energetycznych. Zakres branży drogowej projektu obejmuje:
•

wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokości od 5,60 m w przyjętym lokalnie km 0+000
(od ulicy Szkolnej) do 3,50 m w km 0+028,00 i dalej o szerokości 3,50 do km 0+086,00 (do ulicy
Bydgoskiej), o nawierzchni z betonu asfaltowego,

•

wykonanie nowej nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej o szerokości od 1,30 m
do 2,50 m,

•

wykonanie nowej nawierzchni zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

•

wykonanie regulacji istniejących wpustów deszczowych,

•

zabezpieczenie sieci elektrycznych rurami dwudzielnymi

1.4

Stan istniejący

Rozpatrywany teren położony jest przy ulicy Łokietka w Koronowie. Odcinek objęty przebudową
przebiega na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Bydgoskiej. Ulica Łokietka jest drogą gminną
o klasie technicznej L (lokalna) i kategorii ruchu KR1. Ulica Łokietka jest drogą jednokierunkową,
o nawierzchni bitumicznej, w znacznym stopniu zniszczonej, oraz o szerokości od 5,60 m do 3,50 m.
Po obu stronach przebiegają chodniki bitumiczne i z kostki brukowej betonowej. Zjazdy są
utwardzone, betonowe i także bitumiczne. Według inwentaryzacji geodezyjnej w ulicy występuje
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następujące uzbrojenie tj. wodociąg, sieci i urządzenia energetyczne, kanalizacja sanitarna
i deszczowa. Wody opadowe odprowadzane są do istniejącej kanalizacji deszczowej. Naturalne
deniwelacje terenu wynoszą do 2,00 m. Inwestycja nie wymaga zmiany granic pasa drogowego,
oraz nie wymaga wycinki drzew i krzewów.
Obszar położony jest w obszarze ścisłej ochrony konserwatorskiej i archeologicznej. Prace
prowadzić pod stałym nadzorem archeologicznym, zgodnie z wydana opinią Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy WUOZ.DB.ZAR.5152.12.15.2015.TZ op.A-888/2015.

1.5

Roboty ziemne

Ostateczny bilans robót ziemnych obejmuje całość robót ziemnych ujętych w ramach robót
drogowych.

Roboty

ziemne

należy

wykonać

z

zachowaniem

szczególnych

warunków

bezpieczeństwa z powodu występowania uzbrojenia podziemnego, celem zapobieżenia jego
uszkodzeniu.

2

Część technologiczna

2.1

Przyjęte parametry techniczne

2.2

ulica

Kategoria
ruchu

Klasa techniczna
drogi (ulicy)

Szerokość
nawierzchni
jezdni

Szerokość
nawierzchni ciągu
pieszego

Łokietka

KR 1

L (lokalna)

od 5,60 m
do 3,50 m

od 1,30 m
do 2,50 m

Rozwiązanie sytuacyjne

Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono szczegółowo na planie sytuacyjno – wysokościowym.
Rozwiązanie sytuacyjne nawiązuje do istniejącego przebiegu trasy ulicy Łokietka. Projektuje się
wykonanie rozbiórek istniejącej nawierzchni bitumicznej, istniejących chodników bitumicznych
i z kostki brukowej betonowej oraz zjazdów do posesji.
Zaprojektowano wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego,
o zmiennej szerokości od przyjętego lokalnie km 0+000 (od ulicy Szkolnej) do km 0+086,00 (do ulicy
Bydgoskiej). Szerokość od 5,60 m w km 0+000 do 3,90 m w km 0+014,90, następnie zmiana do
szerokości 3,50 m w km 0+028,00 i dalej do 0+086,00 szerokość 3,50 m. Strona lewa od osi do
krawężnika o szerokości 1,75 m, natomiast poszerzenia jezdni po stronie prawej od osi do
krawężnika. Od km 0+014,90 do km 0+028,00 zmiana szerokości z 3,90 m do 3,50 m i wyokrąglić
stronę prawą łukiem o promieniu R200,00 m. Trasę zaprojektowano z zastosowaniem łuku
kołowego o promieniu R101,75 m. Zaprojektowano także przebudowę skrzyżowania z ulicą
Szkolną, promienie jak dotychczas R2,00 m, oraz z ulicą Ślusarską, gdzie zaprojektowano promień
R5,00 m.
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A. Chodniki
Z uwagi na szerokość pasa drogowego, od 5,00 m do 8,60 m – projektuje się chodniki obustronnie,
od krawężnika jezdni, do granicy pasa drogowego, do istniejących budynków, o szerokości około
1,30 m, a od km 0+040,30 po stronie prawej 1,50 m. Szerokość maksymalna chodnika 2,50 m, po
stronie lewej przed skrzyżowaniem z ulica Ślusarską. Projektuje się chodnik o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej. Chodniki, które nie dochodzą do budynków obramować obrzeżem
betonowym 8x30x100 cm.

B. Zjazdy
Zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, o szerokości i długości
dostosowanej do istniejących. Skosy zjazdów należy wykonać 1:1, na długości 1,00 m. Zjazdy
obramować opornikiem betonowym 12x25x100 cm, a od strony jezdni krawężnikiem betonowym
15x22x100 cm, wystawionym na 4 cm.
drzewa. Kratownice okrągłe lub kwadratowe,
2.3

Odwodnienie

Nawierzchnie odwadnia się jak dotychczas poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne
i podłużne do istniejących wpustów i kanalizacji deszczowej. Istniejące wpusty deszczowe na
skrzyżowaniu z ulicą Szkolną i przed skrzyżowaniem z ulicą Bydgoską i Ślusarską wyregulować
wysokościowo.

2.4

Rozwiązanie wysokościowe

Rozwiązanie wysokościowe zostało dostosowane do istniejącego poziomu ulicy Łokietka.
Projektuje się spadki poprzeczne na ciągach pieszych o wartości 2%, w kierunku jezdni. Spadki
poprzeczne na zjazdach w nawiązaniu do istniejącej rzędnej na wjeździe. Spadki poprzeczne
jezdni projektuje się o wartości 2% dwustronne daszkowe. Profil podłużny jezdni zaprojektowano
z zastosowaniem normowych spadków podłużnych i łuków pionowych. Niweleta załączona jest
do projektu wykonawczego.

Pochylenie podłużne niwelety minimalne

0,426%

Pochylenie podłużne niwelety maksymalne

2,563%

Promienie łuków pionowych wypukłych

R1500

Promienie łuków pionowych wklęsłych

R500

Pochylenie poprzeczne jezdni

2%

Pochylenie poprzeczne chodników

2%
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2.5

Konstrukcja nawierzchni

Opracowano projekt konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdów, oraz ciągów pieszych. Jezdnia
obramowana

jest

krawężnikiem

betonowym

15x30x100

cm,

ustawionym

na

podsypce

cementowo – piaskowej (1:4) o grubości 5 cm i ławie betonowej C12/15 z oporem – krawężnik
wystawiony na 12 cm. Ciąg pieszy obramowany jest obrzeżem betonowym 8x30x100 cm,
ustawionym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Zjazdy obramować opornikiem
betonowym 12x25x100 cm, na podsypce cementowo – piaskowej (1:4) o grubości 5 cm i ławie
betonowej C12/15 z oporem. Na zjazdach przy krawędzi jezdni, ustawić krawężnik betonowy
zjazdowy 15x22x100 cm, ustawiony na podsypce cementowo – piaskowej (1:4) o grubości 5 cm
i ławie betonowej C12/15 z oporem – krawężnik wystawiony na 4 cm.

3

Organizacja ruchu na czas budowy

Roboty drogowe powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przed
przystąpieniem do robót należy przedstawić do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarządem drogi, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie ich trwania.

4

Rozwiązanie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego

Istniejące kable elektryczne pod projektowaną jezdnią (w poprzek) i pod zjazdami zabezpieczyć
rurą osłonową dwudzielną. Należy także dokonać regulacji wysokościowej znajdujących się
w pasie drogowym włazów kanalizacyjnych, skrzynek, zasuw oraz hydrantów.

5

Powierzchnia zabudowy
powierzchnia [m2]

6

jezdnie z betonu asfaltowego

359,00

chodnik z kostki brukowej betonowej

197,00

zjazdy z kostki brukowej betonowej

27,00

RAZEM

583,00

Uwagi końcowe
Ze względu na fakt występowania uzbrojenia podziemnego należy zachować ostrożność
podczas prowadzenia wszelkich robót w jego pobliżu - roboty ziemne należy prowadzić
sposobem ręcznym. W przypadku wątpliwości, co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego
należy wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych
w obecności gestora sieci.
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić mieszkańców, przede wszystkim tych, których
posesje sąsiadują z projektowanymi robotami, o terminie rozpoczęcie i zakończenia robót.
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Projektowany remont poprawia stan istniejący, a przede wszystkim w znaczny sposób
poprawia system komunikacji, stan bezpieczeństwa ruchu kołowego i ruchu pieszego.
Remont nie wymaga wycinki drzew i nie wymaga zmiany granic pasa drogowego.

Projektował:

Sprawdził:

mgr inż. Piotr Milik

mgr inż. Ewa Milik

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej
KUP/0039/POOD/07

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej
KUP/0047/POOD/06
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roboty_ziemne
---------------------------------------------------------------------------------------TABELA ROBÓT ZIEMNYCH
---------------------------------------------------------------------------------------Przebudowa ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej do Bydgoskiej
---------------------------------------------------------------------------------------POWIERZCHNIE[m2] ODLEGŁOŚĆ
OBJĘTOŚCI[m3]
ZUŻYCIE
PIKIETAŻ
NASYP
WYKOP
[m]
NASYP
WYKOP
NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS
---------------------------------------------------------------------------------------0,00

0,00

4,30

5,00

0,00

4,56

27,90

0,00

3,43

0,00
5,00

53,00

0,00

0,00

22,16

0,00

22,15
22,15

22,90

0,02

91,46

0,02

91,44

25,10

0,01

86,98

0,01

86,96

24,10

0,01

86,52

0,01

86,51

113,60

3,50

200,56

77,10
0,00
3,68
287,07
---------------------------------------------------------------------------------------RAZEM
0,05
287,11
0,05
Nadmiar WYKOP

287,07m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

Strona 1

PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY
MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA

BRANŻA SANITARNA

Przebudowa ulicy Łokietka w Koronowie

TEMAT:

na odcinku od ulicy Szkolnej do Bydgoskiej

Gmina Koronowo
ul. Plac Zwycięstwa 1

INWESTOR:

86-010 Koronowo
DATA
OPRACOWANIA:

Stanowisko

26.11.2015 r.

Imię i nazwisko

Numer uprawnień

Specjalność i zakres uprawnień

Projektant:

mgr inż. Zbigniew Ograbek

KUP/0065/POOS/06

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych

Sprawdził:

mgr inż. Marian Stefanowski

GT.III.7210/35/78

Uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności instalacyjno – inżynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych i instalacji
sanitarnych

Podpis

1

Spis zawartości:
Strona tytułowa

1

Spis zawartości

2

Oświadczenie

3

Uprawnienia i zaświadczenia

4

Opis techniczny

10

Część rysunkowa

19

Spis rysunków:
Lp.

Temat

Skala

Nr rysunku

1:500

1

1

Plan sytuacyjny branży sanitarnej

2

Profil podłużny kanalizacji sanitarnej

1:500/100

2

3

Profile podłużne sieci wodociągowej

1:500/100

3

4

Studzienka S-1

1:25

4

5

Schemat montażu hydrantu

1:25

5

2
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OŚWIADCZENIE
o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Oświadczenie

Projektanta

i

Sprawdzającego

o

sporządzeniu

projektu

architektoniczno

budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(art. 20 ust. 4 – Ustawy „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity z 2006 r.
Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z późn. zmianami).

Niniejsze opracowanie: „Przebudowa ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej
do Bydgoskiej”
branża: sanitarna
inwestor: Gmina Koronowo, ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo

wykonane zostało zgodnie z wymogami aktualnych przepisów, wiedzą techniczną oraz zleceniem
Inwestora, jest kompletne i może być skierowane do wykorzystania i realizacji.

Projektant:

Sprawdzający:

mgr inż. Zbigniew Ograbek

mgr inż. Marian Stefanowski

zam. ul. Kleina 2/55

zam. Borkowo 21

85 – 796 Bydgoszcz

88 – 100 Inowrocław

26.11.2015 r.

26.11.2015 r.
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały:
• zlecenie Inwestora
• warunki techniczne ZGKiM w Koronowie – nr WWK.9120.1.127.2015
• podkłady mapowe w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem i stanem prawnym terenu
• projekt branży drogowej
• dokumentacja badań podłoża gruntowego – oprac. marzec 2015 r.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej w ul. Łokietka w Koronowie na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Bydgoskiej.

Zakres tego opracowania obejmuje
a) budowę sieci wodociągowej
•

φ225mm – L = 92.0m,

•

φ50mm – L = 9.0m,

•

hydrantu DN80mm – 1 szt,

b) budowę kanalizacji sanitarnej
•

φ200mm – L = 77.5m,

•

studzienki φ1.2m – 1 szt.

c) likwidację istniejącego wodociągu
•

φ225mm – L = 92.0m,

•

φ32mm – L = 9.0m,

•

hydrantu DN80mm – 1 szt,

d) likwidację istniejącego kanalizacji sanitarnej
•

φ200mm – L = 77.5m,

•

studzienki φ1.0m – 1 szt.

3. ISTNIEJĄCY UZBROJENIE PODZIEMNE
Przebiegi istniejącego uzbrojenia ustalono w oparciu o inwentaryzację geodezyjną oraz
naniesienia poszczególnych gestorów.
Na obszarze objętym projektem występują następujące sieci:
• kanalizacja sanitarna – kanał sanitarna dn200mm wraz przykanalikami do budynków,
• sieć wodociągowa – wodociąg dn200mm wraz z przyłączami do budynków,
• kable energetyczne,
• linia oświetleniowa.
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4. OPINIA GEOTECHNICZNA
Analizując wyniki prac i badań wykonanych na dokumentowanym terenie stwierdza się, że pod
istniejącą nawierzchnią drogową do głębokości 2.3 m p.p.t. znajdują się nasypy.
Poniżej nich znajdują się piaski drobne.
Poziom wody gruntowej występuje 2.4 m p.p.t.

5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE
5.1. Opis ogólny
Zgodnie z warunkami technicznymi w związku z przebudową ul. Łokietka

należy wymienić

istniejącą sieć wod-kan wraz z przyłączami zachowując istniejące średnice.
Przyłącza wodociągowego należy przepiąć na granicy działek.
Po wybudowaniu nowej sieci należy dokonać trwałej likwidacji istniejącego przewodu w200
poprzez demontaż istniejącej zasuwy oraz likwidację nawiertki.
Istniejące elementy sieci wodociągowej przeznaczone do likwidacji oznaczono na planie
sytuacyjno-wysokościowym przez skreślenie.
Po wykonaniu robót należy zgłosić do służb geodezyjnych aby na mapie miejskiej likwidowane
sieci były opisane jako „nieczynne”
Materiał likwidowanych elementów należy usunąć z wykopu i zutylizować zgodnie z wymogami
ochrony środowiska.

5.2. Sieć wodociągowa
5.2.1. Materiał
Przewód wodociągowy projektuje się z rur:
PE 100 PN 16, SDR 11 o średnicy φ 225x20.5mm
Przyłącza wodociągowe projektuje się z rur:
•

PE-HD PN 10 SDR 17 o średnicy φ 50x3.0mm

Przyłącza wodociągowe należy połączyć z przewodem wodociągowym opaską ze stali
nierdzewnej i zasuwą z gwintem.
Trzpień zasuwy w obudowie wyprowadzić do skrzynki ulicznej.
Nad przewodami PE-HD w odległości 0.50m od wierzchu rury należy umieścić taśmę ostrzegawczą
w kolorze niebieskim. Do górnej tworzącej przewodu umocować drut miedziany DY6
z wyprowadzeniem do skrzynki do zasuw.
Parametry uzbrojenie sieci:
•

zasuwy kołnierzowe miękko szczelne wyposażone w obudowy z teleskopowym
trzpieniem i skrzynką żeliwną uzbrojoną prefabrykowaną betonową,

•

hydranty oraz kształtki kołnierzowe wykonane z żeliwa sferoidalnego pokrytego
wewnątrz i zewnątrz warstwą epoksydową, dla PN10,

•

muszą posiadać atest higieniczny PZH dla wody pitnej.
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5.2.2. Posadowienie
Projektowana sieć wodociągowa posadowiona będzie na podsypce z piasku grubości 10cm.
Należy układać wg zasad przedstawionych poniżej:
• Celem usunięcia kamieni na głębokość ca 10 cm dno wykopu należy przegrabić
i następnie zagęścić do wsp. zagęszczenia wg Proctora Iz =95%.
• Celem zapewnienia właściwego zagęszczenia obsypki ochronnej część przydenną wykopu
(ochronną) niezależnie od rodzaju wykopu (szerokoprzestrzenny lub szalowany) należy
wykonać jako szalowaną.
• Niezależnie od sposobu wykonywania wykopu część przydenną należy dokopać ręcznie.
• Bezpośrednie podłoże uformować na kąt 900, tak aby do gruntu przylegało około
1/4 obwodu rury.
• Ułożone przewody należy zabezpieczyć obsypką ochronną z piasku j.w. zagęszczonego.
Stopień zagęszczenia podsypki i obsypki winien być kontrolowany i wynosić wg standardowej
próby Proctora I = 95%
• Obsypkę ochronną wykonywać warstwami do wysokości 30 cm powyżej wierzchu rury.

Uwaga:
Ze względu na możliwość naruszenia struktury obsypek przy demontażu szalowania należy
zachować następujący sposób ich wykonania:
1) obsypkę wykonywać warstwami z jednoczesnym demontażem szalunku przydennej części
wykopu
2) zagęszczenie warstwy obsypki wykonać po demontażu pasa szalunku w jej obrębie,
3) po zagęszczeniu pierwszej warstwy ułożyć kolejną, zdemontować szalunek w jej obrębie,
zagęścić itd.
Dokładne wskazania dotyczące użytego sprzętu do zagęszczania, grubości warstw oraz
uzyskanego stopnia zagęszczenia gruntu są podane w PN-ENV 1046:2002 (U) „Systemy
przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz
konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad ziemią”

5.2.3. Bloki oporowe
Bloki oporowe należy umieszcza przy wszystkich trójnikach, zasuwach i hydrantach. Blok oporowy
powinien by tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W przypadku
braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku a gruntem
rodzimym zalać betonem klasy C12/15 przygotowanym na miejscu. Odległość między blokiem
oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna by nie mniejsza niż 0,10 m.
Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy C12/15 izolując go od
przewodu dwoma warstwami papy.
Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywa dowolną metodą, natomiast poniżej rzędnej
spodu bloku wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem, zgodnie z normą BN-
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81/9192-04,
Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociągowego.
Bloki oporowe wykonać z normą BN-81/9191-05.
Pod zasuwamy i hydrantami należy zastosować bloki oporowe z betonu klasy C12/15
o wymiarach 50x50x20cm.

5.3. Sieć kanalizacji sanitarnej
5.3.1. Materiał
Przewody kanalizacji sanitarnej projektuje się z
rur kanalizacyjnych PVC wg PN-EN 1401:2002 (U) klasy SN8 o średnicy φ 200x5.9mm

5.3.2. Studzienka kanalizacyjna – S-1
Studzienki powinny odpowiadać normie PN-EN 1917.
Podstawowe elementy studzienki:
kręgi żelbetowe średnicy φ 1,2 m odpowiadających wymaganiom normy BN-86/8971-08
z uszczelką z elastomeru,
dno studzienki należy wykonać jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy nie niższej niż
B 40; o wodoszczelności W-8, o nasiąkliwości poniżej 4%;
do połączeń rur ze ścianami studni należy zastosować typowe przejścia szczelne,
stosować zwężkę zdolną do przenoszenia obciążeń występujących lub mogących wystąpić
w przyszłości,
przykrycie studzienki stanowi płyta pokrywowa z otworem na właz klasy D400 z żeliwa szarego
z wkładką gumową,
stopnie do studzienki zgodnie z PN EN 13101,
studzienki wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą piasku tłucznia lub żwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
studzienki wykonywać należy w wykopie szalowanym,
Połączenia kanałów ze ścianami studzienek wykonać jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym
infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków.
W ścianach studni winny być fabrycznie wywiercone otwory przystosowane do osadzania
uszczelek dla przejść szczelnych.

5.3.3. Posadowienie
Projektowane kanały posadowione będą na gruncie rodzimym.
Projektowane przewody należy układać wg zasad przedstawionych poniżej:
• Celem usunięcia kamieni na głębokość ca 10 cm dno wykopu należy przegrabić
i następnie zagęścić do wsp. zagęszczenia wg Proctora Iz =95%.
• Celem zapewnienia właściwego zagęszczenia obsypki ochronnej część przydenną wykopu
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(ochronną) niezależnie od rodzaju wykopu (szerokoprzestrzenny lub szalowany) należy
wykonać jako szalowaną.
•

Niezależnie od sposobu wykonywania wykopu część przydenną należy dokopać ręcznie.

•

Bezpośrednie podłoże uformować na kąt 900, tak aby do gruntu przylegało około
1/4 obwodu rury.

• Ułożone przewody należy zabezpieczyć obsypką ochronną z piasku j.w. zagęszczonego.
Stopień zagęszczenia podsypki i obsypki winien być kontrolowany i wynosić wg standardowej
próby Proctora I = 95%
• Obsypkę ochronną wykonywać warstwami do wysokości 30 cm powyżej wierzchu rury.

Uwaga:
Ze względu na możliwość naruszenia struktury obsypek przy demontażu szalowania należy
zachować następujący sposób ich wykonania:
4) obsypkę wykonywać warstwami z jednoczesnym demontażem szalunku przydennej części
wykopu
5) zagęszczenie warstwy obsypki wykonać po demontażu pasa szalunku w jej obrębie,
6) po zagęszczeniu pierwszej warstwy ułożyć kolejną, zdemontować szalunek w jej obrębie,
zagęścić itd.
Dokładne wskazania dotyczące użytego sprzętu do zagęszczania, grubości warstw oraz
uzyskanego stopnia zagęszczenia gruntu są podane w PN-ENV 1046:2002 (U) „Systemy
przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz
konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad ziemią”

5.4. Odwodnienie wykopów
Projektowany wodociąg zlokalizowany będzie powyżej poziomu wody gruntowej. Natomiast
kanalizacja sanitarna poniżej wody gruntowej.
W celu obniżenia jej poziomu należy zastosować zestawy igłofiltrów. Wodę z odwodnienia należy
odprowadzać do istn. kanalizacji. Woda ta musi być pozbawiona osadu i piasku.

6. IZOLACJE ANTYKOROZYJNE I PRZECIWWILGOCIOWE
Zastosowane rury PE i PVC nie wymagają zabezpieczeń antykorozyjnych natomiast stosowane
uzbrojenie posiada fabryczne zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrzne

i

zewnętrzne.

7. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA
Krzyżujące się z wykopami istniejące uzbrojenie podziemne, należy zabezpieczyć przed
uszkodzeniem pod nadzorem pracownika właściwej instytucji, w sposób następujący:
kable energetyczne obudować dwudzielną rurą typu „Arot” i podwiesić na długości co
najmniej po 1,5 m od osi skrzyżowania, mierząc prostopadle od osi kanałów:
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dla kabli NN - φ110 mm PVC;
dla kabli SN - φ160 mm PVC;
W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne należy niezwłocznie
powiadomić użytkownika uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tryb
postępowania. W miejscach pokazanych w części graficznej opracowania, tj. przejścia
poprzeczne ulic, zbliżenia do istniejącego zadrzewienia, itp., należy wykonać metodą przewiertu
sterowanego.

8. OZNAKOWANIE ARMATURY W TERENIE
Wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego jak zasuwy, hydranty należy oznakować za pomocą
tablic informacyjnych wykonanych z tworzywa sztucznego na słupkach stalowych lub ścianach
budynków.

9. BADANIE SZCZELNOŚCI
9.1 Projektowana kanalizacja sanitarna
Czyszczenie rurociągów
Przed przystąpieniem do prób szczelności wszystkie przewody muszą być wypłukane silnym
strumieniem wody. Wewnątrz przewodów nie mogą być pozostawione żadne zanieczyszczenia
lub ciała obce. Po wykonaniu próby przewody powinny być dokładnie opróżnione. W zakresie
obowiązków Wykonawcy będzie leżało bezpieczne i efektywne odprowadzenie wody po
wykonaniu próby szczelności zgodnie z wymaganiami.
Próba szczelności
Po zakończeniu montażu, przy odkrytych złączach odcinka roboczego ( pomiędzy studniami)
przystąpić do przeprowadzenia badań przy odbiorze, które powinny być zgodne z PN-EN 1610.
Badanie szczelności wykonywać zgodnie z PN-EN 1610 i wytycznymi producenta rur, z których
wykonane zostaną przewody.
Wodę do badań szczelności należy pobierać z istniejących przewodów wodociągowych.
Miejsce oraz sposób poboru należy uzgodnić z użytkownikiem sieci.
po zamontowaniu rurociągów kanalizacyjnych i wykonaniu studzienek należy wykonać próbę
szczelności zgodnie z PN-EN 1610 oraz zaleceniami producentów rur. Próby należy wykonać na
infiltrację wody do przewodu i eksfiltrację wody z przewodu.
próbę na eksfiltrację należy przeprowadzić przy obniżonym poziomie zwierciadła wody
gruntowej do 0,5m poniżej dna wykopu oraz wykonaniu obsypki rurociągu o grubości 30cm
ponad wierzch rury.
wszystkie przykanaliki na badanym odcinku powinny być zakorkowane. Napełnienie przewodu
przeprowadza się powoli ze studzienki od dołu kanału tak, aby umożliwić jego odpowietrzenie.
Próbę należy przeprowadzić przy ciśnieniu 3m słupa wody w najniższej studzience. W górnej
studzience warstwa wody powinna wynosić min 0,5m ponad górną krawędź otworu
wlotowego.
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próbom należy poddawać odcinki między studzienkami o długości ok. 50m. Czas próby wynosi
30min. dla odcinka do 50m i 60min. dla odcinka powyżej 50m.
próbę na infiltrację przeprowadza się po zaprzestaniu odwadniania wykopów dla całkowicie
wykonanej na określonym terenie sieci kanalizacyjnej bez podziału na odcinki.
w przypadku pozytywnej próby na eksfiltrację, z próby na infiltrację można zrezygnować.

9.2.Projektowana sieć wodociągowa
Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być taka, aby przy próbie
hydraulicznej ciśnienie na manometrze nie spadło w ciągu 30 min poniżej wartości ciśnienia
próbnego. Szczelność całego przewodu powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej wypływ
wody nie przekraczał 1000 dm3 na 1 km długości na metr średnicy zastępczej przewodu i dobę
wg wzoru: Vw<1000dcmł/1km*1km*dobę
Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania
powinien być uniemożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu
oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z
uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w
planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna być instalowana armatura przed
przeprowadzeniem próby szczelności. Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości
połowy średnic rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu, a ponadto w
szczególnych przypadkach zakotwiona, złącza rur nie powinny być zasypane. Ciśnienie próbne
odcinka przewodu należy przyjąć wyższe od najwyższego występującego w badanym odcinku
przewodu ciśnienia roboczego: a) dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu
roboczym do 1 MPa o 50%, pp=1,5 pr lecz nie mniej niż 1 MPa, b) dla odcinka przewodu
ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym powyżej 1 MPa pp=pr+0,5 MPa, c) dla odcinka
przewodu ciśnieniowego tłocznego ułożonego pod drogami w rurach ochronnych, pp=2 pr lecz
nie mniejsze niż 1 MPa. Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy
pompie hydraulicznej. Ciśnienia próbne całego przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć
jako równe maksymalnemu występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu

10. DEZYNFEKCJA PRZEWODÓW
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakres robót związanych z dezynfekcją wchodzą:
•

wstępne przepłukanie przewodu w celu usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych przy
V = 0,6 m/s,

•

dezynfekcja właściwa w celu usunięcia zanieczyszczeń bakteriologicznych,

•

przepłukanie przewodu po dezynfekcji.

Płukanie wstępne
Z

uwagi

na

stosowanie

zabezpieczającymi

i

rur

przy

polietylowych
starannie

dostarczonych

przeprowadzonych

na

budowę

robotach

z

zaślepkami

montażowych
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uwzględniających stałe utrzymanie zaślepek na końcówkach realizowanego odcinka, dopuszcza
się zrezygnowanie z płukania wstępnego. Warunkiem dla powyższego jest jednak zgoda
przyszłego użytkownika.
Dezynfekcja przewodu
Ustalono prowadzenie dezynfekcji podchlorynem sodu o dawce 20 - 30 Cl2/m3 wody z chloratora
przewoźnego.
Podstawowe operacje związane z dezynfekcją to:
napełnienie przewodu wodą z istniejących hydrantów A 0,80 m przy jednoczesnym dozowaniu
podchlorynu,
przetrzymanie wody chlorowanej przez okres 48 h (przy zrezygnowaniu z wstępnego płukania),
zrzut wody po chlorowaniu za pomocą instalacji tymczasowej umożliwiającej rozcieńczenie
wodą wodociągową wody po chlorowaniu w celu ograniczenia stężenia wolnego chloru do 5
mg/l (względnie neutralizacja tiosiarczanem sodu). Odprowadzenie wody rozcieńczonej lub
zneutralizowanej do istniejącej kanalizacji rurociągiem tymczasowym.
Płukanie przewodu po dezynfekcji
Przeprowadzić po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji związanych z dezynfekcją.
Wodę do płukania pobrać z istn. hydrantów 80 mm.
Wodę po płukaniu odprowadzić poprzez hydranty do kanalizacji.

UWAGA: Operację dezynfekcji i płukania przeprowadzić przy udziale użytkownika sieci i inspekcji
sanitarnej.

11. WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU
Przed przystąpieniem do robót dokładnie zapoznać się z dokumentacją, wytycznymi, warunkami i
wymaganiami instytucji uzgadniających i Inwestora.
-

Wytyczenie trasy powierzyć uprawnionej służbie geodezyjnej. Tyczenie prowadzić przy
zachowaniu min. odległości ścian wykopu od linii drzew na poz. 1,5m.

-

Po

wytyczeniu

trasy

dokonać

przekopów

próbnych

celem

rzeczywistego

określenia

istniejącego uzbrojenia w tym rejonie.
-

Projekt technologiczny realizacji przewiertów względnie przecisków łącznie z projektem
technologicznym wykona wykonawca (wybrany drogą przetargu).

-

Roboty ziemne wykonywać ręcznie i mechanicznie, przy jednoczesnym umocnieniu ścian
wykopów z zastosowaniem niezbędnych rozpór między ścianami.

-

W rejonie istniejących stref ochronnych roboty ziemne prowadzić bezwzględnie ręcznie.

-

Odwodnienie realizować zestawami drenażem zbiorczym i odpompowywaniem wody ze
studni.

-

W przypadku natrafienia na nieokreślone uzbrojenie podziemne w trakcie wykonywania robót
lub stwierdzenie niezgodności z podkładem geodezyjnym, o zaistniałej sytuacji powiadomić
inspektora nadzoru i tok postępowania uzgodnić wpisem do dziennika budowy. Ewentualne
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zbliżenia

i

skrzyżowania

z

uzbrojeniem

istniejącym

rozwiązać

zachowując

wymogi

obowiązujących norm.
-

Odsłonięte w trakcie realizacji przewody, kable, uziomy itp. - zabezpieczyć.

-

Układanie rur w wykopach otwartych prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta rur,
w wykopie z dnem uprzednio wyprofilowanym, zgodnie z projektowaną niweletą przewodu.
Zachowywać konieczne obsypki, zasypki odpowiednio zagęszczane zgodnie z wytycznymi
wytwórcy rur.

-

Ewentualne odchyłki trasy i niwelety w stosunku do projektowanej korygować zachowując
wymagania producenta rur.

-

Przy wykonawstwie i odbiorze należy stosować się do normy PN-B-10725 oraz wymagań
producenta rur i urządzeń.
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1
Temat:

PRZEBUDOWA ULICY ŁOKIETKA W KORONOWIE NA ODCINKU OD
ULICY SZKOLNEJ DO ULICY BYDGOSKIEJ

Rodzaj opracowania:

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Stadium dokumentacji:

PROJEKT WYKONAWCZY

Zamawiający:

Gmina Koronowo
ul. Plac Zwycięstwa 1
86 - 010 Koronowo

Nazwy i kody wg wspólnego słownika zamówień (CPV):
Lp.

Wyszczególnienie

Kod CPV

1

Przygotowanie terenu pod budowę

45100000-8

2

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233000-9

3

Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233100-0

4

Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233222-1

5
6
7

Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232400-6

Roboty
budowlane
w
zakresie
budowy
rurociągów,
linii
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
Roboty
budowlane
w
zakresie
budowy
wodociągów
do odprowadzania ścieków

komunikacyjnych
i

Imię i nazwisko

Numer uprawnień

Specjalność i zakres
uprawnień

mgr inż. Piotr Milik

KUP/0039/POOD/07

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej

Koronowo 26.11.2015 r.

rurociągów

Podpis

45230000-8
45231300-8

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-00.00.00

WYMAGANIA OGÓLNE

Nazwa inwestycji

Przebudowa ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej
do ulicy Bydgoskiej
Kod CPV
Numer specyfikacji

45233252-0
Nazwa specyfikacji

D-00.00.00

Wymagania ogólne

1.

Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z przebudową ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Bydgoskiej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania ogólne wspólne dla robót objętych
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi:
D-00.00.00

WYMAGANIA OGÓLNE

D-01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01
D-01.02.04
D-01.03.01
D-01.03.05
D-01.03.05

Odtworzenie trasy drogi i jej punktów wysokościowych w terenie równinnym
Rozbiórka elementów dróg i ulic
Zabezpieczenie sieci eleketroenergetycznej
Przebudowa wodociągu
Regulacja pionowa urządzeń podziemnych

D-02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01
D-02.03.01c

Wykonanie wykopów
Wzmocnienie podłoża gruntowego geosyntetykiem

D-03.00.00

ODWODNIENIE

D-03.02.01
D-03.02.10

Kanalizacja deszczowa
Kanalizacja sanitarna

D-04.00.00

PODBUDOWY

D-04.01.01
D-04.02.01-1
D-04.03.01
D-04.04.02a
D-04.05.01
D-04.06.02

Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża
Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża
Oczyszczenie i skropienie
Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej
Podbudowa z mieszanki związanej cementem
Podbudowa z betonu cementowego klasy C8/10

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

D-05.03.05a
D-05.03.05b
D-05.03.23a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna
Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

D-08.00.00

ELEMENTY ULIC

D-08.01.01b
D-08.03.01

Krawężniki betonowe
Obrzeża betonowe

GG-00.12.01

POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW DROGOWYCH

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1.

1.4.2.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość technicznoużytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
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Nazwa inwestycji

Przebudowa ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej
do ulicy Bydgoskiej
Kod CPV
Numer specyfikacji

45233252-0
Nazwa specyfikacji

D-00.00.00

Wymagania ogólne

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.
1.4.8.
1.4.9.
1.4.10.
1.4.11.
1.4.12.
1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.
1.4.16.

1.4.17.
1.4.18.
1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.
1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego
zakończeniu.
Dziennik budowy - dziennik,
wydany zgodnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku
wykonywania robót.
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielącymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.
Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach
mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego.
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Rejestr 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 rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz
robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
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) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu
istniejącej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
f ) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
g) Warstwa mrozoochronną - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami działania mrozu.
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
i ) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do
nawierzchni.
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez
ruch na drodze.
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów,
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
Inspektor (Inżynier)–
osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca) odpowiedzialna
za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
Polecenie Inspektora (Inżyniera) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
(Inżyniera), w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
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Nazwa inwestycji

Przebudowa ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej
do ulicy Bydgoskiej
Kod CPV
Numer specyfikacji

45233252-0
Nazwa specyfikacji

D-00.00.00

Wymagania ogólne

1.4.25.

1.4.26.
1.4.27.
1.4.28.
1.4.29.
1.4.30.

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym)
istniejącego połączenia.
Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu
małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykład droga, kolej, rurociąg itp.
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST
i poleceniami Inżyniera.
Roboty powinny być oznakowane zgodnie z Instrukcją „Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym".
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia władz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót
lub mogą wpływać na sposób przeprowadzenia robót.
Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały
czas, do momentu odbioru.
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, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach
umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
Zamawiającego: wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową
dokumentację wykonawczą i zostaną przekazane Wykonawcy.
Wykonawca: wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz dokumentacji projektowej.
Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez
Inżyniera. Istotne zmiany w dokumentacji powinny być wprowadzone przez Zamawiającego po uzgodnieniu
z Projektantem.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera
projektu stanowią część umowy a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak jakby zawarte były całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić Inżyniera projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i SST będą uważane za wartości docelowe, od których
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie,
ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi 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.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony
z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych,
których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. 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.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 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 Inspektorem.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:
a) Miejsca na bazy, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane , aby
nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.
b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwem ,
olejami, materiałami toksycznymi i innymi szkodliwymi substancjami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
możliwością powstania pożaru.
c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń
w środowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robót.
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dot.
ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. 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.
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.
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Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 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.
1.5.8. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich 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 wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty
objęte Kontraktem.
Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w punkcie 1.5.8. nie podlegają
odrębnej zapłacie i są automatycznie uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera).
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 Inżyniera powinien rozpocząć
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.10. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialność wobec prawa.
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia władz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót
lub mogą wpływać na sposób przeprowadzenia robót.
1.5.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej oraz
prywatnej.
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną Wykonawca powinien
powiadomić Inżyniera oraz władze konserwatorskie i przerwać roboty do dalszej decyzji.
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.
Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych
robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i innych
koniecznych robót w obrębie terenu budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie
przewidzianym harmonogramem tych robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie
wymienionych robót.
Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w kosztorysie ofertowym
i dokumentacji i uwzględnił ich przeprowadzenie planując swoje roboty.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszystkie niezbędne kroki mające na celu
zabezpieczenie instalacji i urządzeń podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji
robót.
W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednią
instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Inżyniera. Wykonawca będzie współpracował
w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi.
Jakiekolwiek
uszkodzenia
instalacji
i
urządzeń
podziemnych
nie
wykazanych
na
planach
i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy urządzeń obciąży
Wykonawcą.

2.

Materiały

2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe.
2.1.1.

2.1.2.

Wszystkie materiały powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego wybranych.
Wykonawca powinien zawiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach materiałów możliwie
jak najszybciej, aby umożliwić kontrolę materiałów przed rozpoczęciem robót.
Materiały mogą być pobrane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Inżyniera.
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2.1.3.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania że materiały uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.

2.2. Przechowywanie materiałów.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

3.
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

4.
4.1.

4.2.
4.3.

5.

Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności
do robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania,
mogą być powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie powinno być prowadzone
w sposób umożliwiający inspekcję materiałów.
Składowanie materiałów może odbywać się w pasie drogowym, miejscach zaaprobowanych przez
Inżyniera. Dodatkowe powierzchnie poza pasem drogowym, jeśli okażą się konieczne, powinny być
uzyskane przez Wykonawcę na jego koszt. Tereny prywatne mogą być używane do składowania
materiałów na podstawie pisemnego zezwolenia właściciela. Kopie tego zezwolenia powinny być
dostarczone do Inżyniera na jego życzenie.
Wszystkie miejsca czasowego składania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po zakończeniu
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu , w sposób zaakceptowany przez
Inżyniera, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego.

Sprzęt
Do wykonania robót należy stosować sprzęt i narzędzia przewidziane w SST.
Sprzęt pod względem typów i ilości powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w SST i powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Sprzęt powinien być stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien dysponować
także sprawnym sprzętem rezerwowym umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu
podstawowego.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych robót zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Transport
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas
transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami terenu budowy określonymi
w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile
zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od
odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.
Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących ani
na wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic terenu budowy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym
i powinien naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.

Wykonanie robót

5.1.
Ogólne zasady wykonywania robót.
Roboty należy wykonać z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami niniejszych SST. Każda robota, która
ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inżyniera przed przystąpieniem do następnej fazy robót. Za wykonanie
robót bez akceptacji Inżyniera pełne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegółowe zasady wykonania robót zostały
określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych poszczególnych rodzajów robót.
5.2.
Tablice informacyjne.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje 2 tablice informacyjne. Każda z tablic będzie
podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i miejsce ustawienia tablic powinny być
zatwierdzone przez Inżyniera.
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały czas realizacji robót.
Koszt utrzymania tablic informacyjnych obciąża Wykonawcę.

5.3.
Wytyczenie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
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5.4.
Inwentaryzacja geodezyjna.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budowli oraz
robót ulegających zakryciu - które takiej inwentaryzacji wymagają.

6.

Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
6.1.1.
6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

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.
System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Inżyniera.
W czasie wykonania robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne
i dostarczyć ich wyniki Inżynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać
w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót lecz nie rzadziej niż
wskazano w odpowiednich punktach specyfikacji.
Inżynier jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na
budowę lub na niej produkowanych. Inżynier odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają
wymagań jakościowych określonych w dokumentacji i SST. Inżynier dokonuje oceny jakościowej
i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz wnikliwej ocenie wizualnej
wykonanych robót.

6.2. Kontrola materiałów.
6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót
podlegać inspekcji, pobieraniu próbek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu
niezadowalającej jakości.
Jakiekolwiek roboty, do których użyto nie badanych materiałów, bez zgody Inżyniera, będą traktowane
jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych cechach zostaną usunięte
i wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy.
Próbki materiału powinny być pobierane przez Wykonawcę, z zastosowaniem urządzeń
zaakceptowanych przez Inżyniera, pod nadzorem Inżyniera i z taką częstotliwością, jak określono w SST.

6.3. System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę.
6.3.1.
Dane ogólne.
Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.
6.3.2.
Minimalne wymagania zakresu badań.
Minimalne wymaganie co do zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w specyfikacjach. Jeżeli jakieś
nie zostało określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inżyniera.
Pobieranie próbek.
6.3.3.
Próbki powinny być pobierane losowo.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości co do jakości ,o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone
z własnej woli. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego powinny
być odpowiednio opisane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Badania.
6.3.4.
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku gdy polskie normy
nie obejmują badania wymaganego w SST stosować można wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo
inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi kopie raportów
z wynikami badań jak najszybciej po ich zakończeniu. Wyniki badań powinny być przekazywane Inżynierowi na
formularzach przez niego zaaprobowanych.
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i udostępniać je na
życzenie Zamawiającemu.

6.3.5.
Opłata za badania.
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiałów i robót, włączając
w to pobieranie próbek, badania i inspekcje w ramach kosztów wliczonych do ceny jednostkowej
poszczególnych robót.

8

Nazwa inwestycji

Przebudowa ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej
do ulicy Bydgoskiej
Kod CPV
Numer specyfikacji

45233252-0
Nazwa specyfikacji

D-00.00.00

Wymagania ogólne

6.4. Badania prowadzone przez Inżyniera.
6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.
6.4.4.

6.4.5.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, ocenia
zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji na podstawie wyników badań dostarczonych
przez Wykonawcę. Ponadto może on przeprowadzić niezależne badania i inspekcje w celu określenia
przydatności materiałów do robót.
Jeżeli przeprowadzona przez Inżyniera weryfikacja systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę wykaże, że system ten nie jest w pełni wiarygodny, to Inżynier może polecić Wykonawcy
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo może opierać się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności robót ze specyfikacjami.
Powtórne lub dodatkowe badania zlecone przez Inżyniera nie będą opłacone przez Zamawiającego,
ale będą traktowane jako wypełnienie przez Wykonawcę warunków kontraktu.
Jeżeli okaże się konieczne przeprowadzenie przez Inspektora badania materiałów w przypadku gdy
badania Wykonawcy zostały uznane za nieważne, to całkowitym kosztem tych badań zostanie
obciążony Wykonawca i koszty te zostaną potrącone z bieżących płatności za określone roboty będące
przedmiotem badań.
Niezależne badania prowadzone przez Inżyniera poza systemem kontroli Wykonawcy, wykonywane
w ramach bieżącej kontroli robót, do jakości których Inżynier nie ma zastrzeżeń, będą opłacane
w całości przez Zamawiającego.

6.5. Znakowanie wyrobów, certyfikaty i deklaracje.
Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające:
6.5.1.
6.5.2.

6.5.3.

Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania.
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych.
Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów dla
których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST. W przypadku
materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane w SST każda partia dostarczona do robót będzie
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie
spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Znakowanie wyrobów polega na umieszczeniu znaku budowlanego:
bezpośrednio na wyrobie lub etykiecie przymocowanej do wyrobu,
na opakowaniu jednostkowym lub zbiorczym wyrobu,
na dokumentach handlowych towarzyszących wyrobowi.

6.6. Dziennik budowy.
6.6.1.
6.6.2.
6.6.3.

6.6.4.
6.6.5.
6.7.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakończenia umowy.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa
na kierowniku budowy.
Do dziennika budowy wpisuje się:
datę dostarczenia dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót,
datę przekazania terenu budowy Wykonawcy,
uwagi i polecenia Inżyniera,
daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
daty odbiorów,
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawczy,
dane dotyczące pobierania próbek,
wnioski i zalecenia projektanta,
zgłoszenie zakończenia robót,
warunki pogodowe,
inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone
Inżynierowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia
lub zajęciem stanowiska.
Rejestr obmiaru.

Rejestr obmiaru jest dokumentem do zapisywania i wyliczania ilości wykonanych robót.
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6.8. Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy i księgi obmiaru, następujące dokumenty:
protokoły przekazania terenu budowy,
pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenie na budowę,
protokoły odbioru robót,
wyniki badań i pomiarów , certyfikaty oraz deklaracje zgodności z PN lub
aprobatą techniczną,
protokóły z narad i ustaleń.
6.9. Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej.
Zaginięcie dziennika budowy, związane z celowym ukryciem dowodów, mówiących o przyczynach zaistniałych
wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe powiadomienie
właściwych organów.

7.

Obmiar robót

7.1. Zasady obmiaru.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych elementów rozliczeniowych.
7.1.1.

7.1.2.

8.
8.1.
8.1.1.
8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.
8.1.5.

8.2.
8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

Ilości robót określone w wycenionym ślepym kosztorysie mają charakter szacunkowy i nie będą
przyjmowane jako właściwe i prawidłowe ilości robót podlegające zapłacie. Płatności będą
dokonywane na podstawie rzeczywistego obmiaru prowadzonego w czasie postępu robót.
Ewentualne błędy występujące w ślepym kosztorysie nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku wykonania
całości niezbędnych prac. Korekta błędnych liczb nastąpi na podstawie dodatkowego uzgodnienia
miedzy Wykonawcą i Zamawiającym.

Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót.
Dokonujący odbioru robót ocenia jakość i ilość robót na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót.
W przypadku, gdy według oceny dokonującego odbioru, wykonane roboty pod względem
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonywanych robót nie są gotowe do odbioru
Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą i Inspektorem wyznacza ponowny termin odbioru.
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół sporządzony według wzoru
określonego przez Zamawiającego, a w przypadku robót ulegających zakryciu zapis do dziennika
budowy.
Roboty poprawkowe powinny być zestawione w tabeli.
Rodzaje odbioru robót:
odbiór robót zanikających,
odbiór częściowy,
odbiór ostateczny,
odbiór pogwarancyjny.
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub
ulegają zakryciu.
Odbioru tych robót dokonuje Inżynier po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy
gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia
Inspektora o gotowości do odbioru.
W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarządza rozbiórkę wykonanego elementu
na koszt Wykonawcy lub też uznaje odchylenia jako wady trwałe i dokonuje potrąceń zgodnie
z ustaleniami poszczególnych SST.
Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inżynier dokonuje wpisem
do dziennika budowy.
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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 Inżynier.
8.4. Odbiór ostateczny.
Zasady odbioru ostatecznego robót.
8.4.1.
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 Inżyniera.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera
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 SST.
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 SST 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.
Dokumenty do odbioru ostatecznego.
8.4.2.
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:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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.
8.5. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z. usuwaniem 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".
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9.

Podstawa płatności

9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z, towarzyszącymi kosztami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu materiałów, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-00.00.00.
Koszt dostosowania się do warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-00.00.00. obejmuje wszystkie
warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

10.
10.1.
10.2.

10.3.
10.4.

Przepisy związane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 ) z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 108, poz. 953) z późniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - tekst jednolity (Dz. U Nr 204, poz. 2086).
Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430) w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW
WYSOKOŚCIOWYCH

Nazwa inwestycji

Przebudowa ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej
do ulicy Bydgoskiej

1.

Kod CPV
Numer specyfikacji

45100000-8
Nazwa specyfikacji

D-01.01.01

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

Wstęp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wyznaczeniem trasy ulicy i punktów wysokościowych w ramach przebudowy ulicy
Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Bydgoskiej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wyszczególnionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac mających na celu wyznaczenie
w terenie osi budowanej ulicy, odtworzenia ulicy w planie oraz wyznaczenia punktów wysokościowych.
1.3.1. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych.
W zakres robót pomiarowych związanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:
sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego osi odtwarzanej ulicy,
wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
wyznaczenie przekrojów poprzecznych ulicy,
zastabilizowanie punktów w sposób trwały , ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi, polskimi normami i definicjami podanymi w D-00.00.00.
"Wymagania ogólne" pkt 1.4.
Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-00.00.00
"Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2.

Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskania i składowania podano w D-00.00.00. „Wymagania
ogólne" pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów.
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym,
słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych , w sąsiedztwie punktów załamania trasy powinny
mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości
około 0,30 m , a dla punktów utrwalonych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości
od 0,04 do 0,05 m.
„Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3.

Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt pomiarowy.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:
niwelatory,
teodolity,
dalmierze,
tyczki,
łaty,
taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie
wymaganej dokładności pomiaru.
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4.

Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 4.
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 D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1do 7).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację
i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu
punktów głównych trasy i reperów roboczych.
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 Inżyniera. Ukształtowanie
terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania
robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazywane 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. Wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych.
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali
drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza
granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może
przekraczać 500 m.
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej powinna wynosić 500 m.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy ulicy. Jako repery robocze
można wykorzystać punkty stałe na stabilnych budowlach wzdłuż trasy ulicy. Jeżeli takich nie ma, repery
robocze mogą stanowić słupki betonowe lub grube kształtowniki stalowe osadzone w gruncie w sposób
wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera.
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 jego rzędne i nazwę.
5.4. Odtworzenie osi trasy.
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji
projektowej.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki
terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 m.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być
większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do
rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicami robót.
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych.
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni
terenu (określenie granicy robót) zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających
uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót.
Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr.
Odległość między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej.
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Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym
z dokumentacją projektową.

6.

Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne pkt 6.
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych.
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z otworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy
prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1÷7) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.4.

7.

Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8.

Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót określono w D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 8.
8.2. Sposób odbioru robót.
Odbiorowi podlegają roboty związane z odtworzeniem trasy w terenie na podstawie szkiców i dzienników
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.

9.

Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
- wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
- uzupełnienie osi trasy 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

Instrukcje techniczne Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii:
Instrukcja techniczna 0 -1.
Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G - 3.
Geodezyjna obsługa inwestycji GUGiK Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G -1.
Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK Warszawa 1978.
Instrukcja techniczna G - 2.
Wysokościowa osnowa geodezyjna. GUGiK Warszawa 1983.
Instrukcja techniczna G - 4.
Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK Warszawa 1979.
Wytyczne techniczne G - 3.2.
Pomiary realizacyjne. GUGiK Warszawa 1983.
Instrukcja techniczna G - 3.1.
Osnowy realizacyjne. GUGiK Warszawa 1983.
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ROZBIÓRKA ELEMENTÓW ULIC

Nazwa inwestycji

Przebudowa ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej
do ulicy Bydgoskiej

1.

Kod CPV
Numer specyfikacji

45100000-8
Nazwa specyfikacji

D-01.02.04

Rozbiórka elementów ulic

Wstęp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi elementów ulic wykonywanymi w ramach przebudowy
ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Bydgoskiej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z :
Rozebraniem krawężników betonowych ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą
betonową
Rozebraniem nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Rozebraniem nawierzchni z betonu gr. 15 cm
Rozebraniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość 5 cm
Rozebraniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubość 20 cm
Rozebraniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość 4 cm
Rozebraniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubość 15 cm
Wywiezienie gruzu z rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładowaniu, transport gruzu samochodami
samowyładowczymi na odległość 5 km
1.4. Określenia podstawowe.
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST oraz zaleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2.

Materiały

Materiały nie występują.

3.

Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Podstawowy sprzęt do rozbiórki.
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów ulic może być wykorzystany sprzęt podany poniżej lub
inny zaakceptowany przez Inżyniera :
samochody ciężarowe,
piły mechaniczne,
spycharki,
ładowarki,
koparko – ładowarki,
żurawie samochodowe,
młoty pneumatyczne,
koparki,
frezarki.

4.

Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 4.

18

Nazwa inwestycji

Przebudowa ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej
do ulicy Bydgoskiej
Kod CPV
Numer specyfikacji

45100000-8
Nazwa specyfikacji

D-01.02.04

Rozbiórka elementów ulic

4.2. Transport materiałów z rozbiórki.
Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów
technicznych.

5.

Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót padano w D-00,00.00. "Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych.
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów nawierzchni
i innych zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inżyniera.
Roboty rozbiórkowe można wykonać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inżyniera.
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
wskazane przez Inżyniera, rozładować i ułożyć w sposób uporządkowany zgodnie z asortymentem.
Elementy i materiały , które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.
Inżynier wskaże, które elementy jako możliwe do ponownego wykorzystania pozostają własnością
Zamawiającego, a które stają się własnością Wykonawcy.
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów ulic, znajdujące się w miejscach , gdzie zgodnie
z dokumentacją projektową będą wykonywane 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 do wymaganego wskaźnika zagęszczenia
IS = 1,00 w obrębie nawierzchni jezdni, chodników, wjazdów i minimum IS = 0,97 w pozostałej części korpusu
drogowego.

6.

Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych.
Kontrola jakości robót podlega 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, powinno
spełniać odpowiednie wymagania określone w punkcie 5.2.

7.

Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) dla rozbiórki:
konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników, wjazdów, podbudów.
Jednostką obmiarową jest m (metr) dla rozbiórki:
krawężników betonowych, oporników, obrzeży betonowych, ścieków.
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) dla rozbiórki:
ław pod krawężniki, elementów betonowych.
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) dla odwozu materiałów z rozbiórki.
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości rozebranych
materiałów.

8.

Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót określone są w D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 8.

9.

Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania robót obejmuje :
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni jezdni, chodników, wjazdów i podbudów:
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
rozbiórkę ręczną lub mechaniczną elementów nawierzchni,
ewentualnie przetransportowanie materiałów uzyskanego z rozbiórki
wykorzystania z ułożeniem na miejscu wskazanym przez Inżyniera ,
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki.
b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży, oporników, ścieków:
odkopanie elementu ,
wyjęcie i oczyszczenie elementów,
załadunek wywiezienie i rozładunek materiałów z rozbiórki,
wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu po rozbiórce.

10.

Przepisy związane

PN-EN 1997-2:2009
PN-S-02205:1998

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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1.

Wstęp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem zabezpieczenia sieci elektroenergetycznych w związku
z przebudową ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Bydgoskiej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznych w związku z budową dróg i obejmują:
- ręczne kopanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m, gr. kat. II-IV,
- układanie rur osłonowych dwudzielnych na istniejącym kablu, rury AROT PS 110 mm,
- ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m, gr. kat. II-IV.
1.4. Określenia podstawowe.
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 1.4.
1.4.1.
1.4.2.

1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego,
mogący pracować pod i nad ziemią.
Elektroenergetyczna linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych
w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie
z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych
jedno- lub wielofazowych.
Trasa kablowa – pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.
Osłona kabla – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
Przykrycie – osłona ułożona nad kablem w celu jego ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od
góry.
Przegroda – osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych
urządzeń.
Skrzyżowanie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urządzenia podziemnego.
Zbliżenie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem
podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych
warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje
skrzyżowanie.
Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.

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

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
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4. Transport
4.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót.
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Wykonanie robót.
Zgodnie z warunkami technicznymi zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia energetycznego wraz z naniesieniami
czynnych sieci w ulicach Klonowej, Brzozowej i Modrzewiowej w miejscowości Szubin w ramach przebudowy
należy na skrzyżowaniu wjazdów na posesje z istniejącym uzbrojeniem, kable nn 0,4 kV osłonić rurami osłonowymi
dwudzielnymi AROT PS Ø 110 mm.
5.3. Wykopy pod ułożenie rur osłonowych.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych.
Wykop rowka pod rury osłonowe powinien być zgodny z dokumentacją projektową i mieć wymiary
0,8m x 0,4 m. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być
wykonane w sposób zapewniający ich stateczność.
W obu wypadkach wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie
z PN-68/B-06050.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu
wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.
Zasypanie wykopów pod rury osłonowe należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny,
korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami
ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,97 według BN-77/893112. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń rur osłonowych.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy rozplantować
w pobliżu.
5.4. Ułożenie rur osłonowych.
Rury osłonowe przy skrzyżowaniach z urządzeniami podziemnymi oraz traktami jezdnymi należy wykonać z rur
dwudzielnych typu AROT PS o średnicy wewnętrznej 110 mm. Rury ułożyć należy w miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia mechaniczne. Głębokość umieszczania rur
osłonowych powinna wynosić 80 cm dla kabli nn. Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione
przed uniemożliwieniem przedostania się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót.
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez Inżyniera
odrzucone.
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera.
Jednostki obmiarowe określone są w przedmiarze robót .

8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Po wykonaniu robót, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
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projektową dokumentację powykonawczą,
geodezyjną dokumentację powykonawczą,
protokóły odbioru robót zanikających,
ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny.

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności robót.
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena 1 m ułożenia rury osłonowej obejmuje odpowiednio:
wyznaczenie robót w terenie,
zakup i dostarczenie materiałów,
wykopy pod rury osłonowe,
zasypanie rur osłonowych, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie nadmiaru gruntu,
sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

10. Przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-IEC 60364-1:2000
2. PN-IEC 60364-3:2000
3. PN-IEC 60364-4-41:2000
4. PN–IEC 60364–4–443
5. PN-IEC 60364-4-47:2001

6. PN-IEC 60364-5-51:2000
7. PN-IEC 60364-5-52:2002
8. PN-IEC 60364-5-523:2001
9. PN-IEC 60364-5-54:1999
10. PN-IEC 60364-6-61:2000
11. PN-IEC 60364-7-714:2003
12.
13.
14.
15.

PN-IEC 13201
PN-EN 40-1:2002 (U)
PN-EN 40-2:2002 (U)
PN-EN 40-3-1:2004

16. PN-EN 40-3-2:2004
17. PN-EN 40-3-3:2004
18. PN-EN 40-5:2004
19. PN-68/B-06050
20.
21.
22.
23.
24.
25.

PN-80/C-89205
PN-76/E-02032
PN-76/E-05125
PN-83/E-06305
PN-79/E-06314
PN-93/E-90401

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych
charakterystyk.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa.
Stosowanie
środków
ochrony
zapewniających
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem
prądem elektrycznym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Postanowienia ogólne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.
Oświetlenie drogowe- wymagania ogólne.
Słupy oświetleniowe. Terminy i definicje.
Słupy oświetleniowe. Część 2: Wymiary i tolerancje.
Słupy oświetleniowe. Część 3-1: Projektowanie i weryfikacja. Specyfikacja
obciążeń charakterystycznych.
Słupy oświetleniowe. Część 3-2: Projektowanie i weryfikacja za pomocą badań.
Słupy oświetleniowe. Część 3-3: Projektowanie i weryfikacja. Weryfikacja
za pomocą obliczeń.
Słupy oświetleniowe. Część 5: Słupy oświetleniowe stalowe. Wymagania.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy
odbiorze.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Oświetlenie dróg publicznych.
Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania.
Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne.
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej
na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne
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26. BN-80/6112-28
27. BN-68/6353-03
28. BN-83/8836-02
29. BN-77/8931-12
10.1.

na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.
Kit miniowy.
Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

Inne dokumenty.

1.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r., poz. 690; Dz. U. nr 33 z 2003r., poz. 270;
Dz. U. nr 109 z 2004r., poz. 1156).

2.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r., poz. 401).

3.

Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 08.10.1990 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (Dz. U. nr 89 z 1990 r.
poz. 473),

4.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z 2003 r. poz. 1126)
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru podziemnych linii wodociągowych przy
przebudowie i budowie dróg dla zadania przebudowa ulicy Łokietka w Koronowie
na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Bydgoskiej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych
i wojewódzkich.
Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich
i gminnych.
1.3. Zakres robót objętych SST
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy podziemnych
linii wodociągowych kolidujących z przebudową i budową dróg, z wyjątkiem terenów
eksploatacji górniczej.
Zakres stosowania dotyczy wykonania przebudowy linii wodociągowych zarówno
w gruntach nienawodnionych jak i nawodnionych, w środowisku słabo i silnie agresywnym
(po odpowiednim zabezpieczeniu elementów betonowych i stalowych).
Zakres robót dotyczy przebudowy istniejącego wodociągu.
Zakres tego opracowania obejmuje budowę:
• przewodu z rur PE100, PN16, SDR11 o średnicy zewnętrznej 225x20,5 mm,
• przyłączy z rur PE-HD, PN10, SDR17 o średnicy zewnętrznej 50x3,0 mm,
• hydrantu podziemnego DN80 mm.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.
1.4.2. Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do
przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza
przeszkodę terenową (korpus drogowy) ewentualnych przecieków wody.
1.4.3. Studzienka - komora wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury lub na końcach rury ochronnej.
1.4.4. Rurka sygnalizacyjna - przewód podłączony do jednego końca rury ochronnej służący
do zasygnalizowania nieszczelności przewodu wodociągowego.
1.4.5. Obudowa tunelowa - obiekt stanowiący obudowę przełazową przewodu lub kilku
przewodów wodociągowych magistralnych pozwalający na montaż oraz obsługę
rurociągów i elementów wyposażenia sieci bez naruszenia korpusu drogi.
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą
PN-87/B-1060 [1], PN-82/M-01600 [33] i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne”.
− wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę,
− wodociąg grupowy - wodociąg zasilający w wodę co najmniej dwie jednostki osadnicze
lub co najmniej jedną jednostkę osadniczą i co najmniej jeden zakład produkcyjny nie
leżący w granicach tej jednostki osadniczej,
− sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza
budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne,
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− przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - przewód wodociągowy
doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych,
− przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od
przewodu magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych,
− przyłącze domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem
łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę,
− przewód wodociągowy tranzytowy i przesyłowy - przewód wodociągowy bez
odgałęzień, przeznaczony wyłącznie do transportu wody na dużą odległość i łączący
źródło wody ze zbiornikiem początkowym lub magistralą wodociągową,
− kompensator na sieci - urządzenie zabezpieczające przewód przed powstaniem
nadmiernych naprężeń osiowych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN
przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez
producenta w taki dokument.
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.
2.2. Rury przewodowe
Rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących przewodów i ustala się je z
odpowiednim użytkownikiem sieci wodociągowej.
Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały:
− rury PE100, PN16, SDR11 o średnicy zewnętrznej 225x20,5 mm,
− rury PE-HD, PN10, SDR17 o średnicy zewnętrznej 50x3,0 mm.
2.3. Rury ochronne
Rury ochronne należy wykonać z materiałów trwałych, szczelnych, wytrzymałych
mechanicznie i odpornych na działanie czynników agresywnych.
Powierzchnie ścianek powinny być od wewnątrz i zewnątrz odpowiednio
zaizolowane.
2.3.1. Korpus rury ochronnej
Do wykonania rur ochronnych należy stosować:
− rury stalowe, bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania wg PN-80/H74219 [29] malowane wewnętrznie asfaltozą (WM) i zabezpieczone zewnętrznie
powłoką bitumiczną z podwójną przekładką (ZO2),
− rury żelbetowe kielichowe „Wipro” wg BN-83/8971-06.01 [54] zabezpieczone izolacją
zewnętrzną i wewnętrzną przy użyciu „Bitizolu R” oraz „Bitizolu P”; złącza
uszczelnione za pomocą fabrycznego pierścienia gumowego.
Zakończenie rury ochronnej w zależności od kategorii drogi należy wykonać za
pomocą studzienek - komór wodociągowych lub specjalnych uszczelnień z zastosowaniem
rurki sygnalizacyjnej.
2.3.2. Uszczelnienia rur ochronnych
Do uszczelnienia końcówek rur ochronnych należy stosować:
− półpierścienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowanej na gorąco StO grubości
od 5 do 19 mm,
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− pręty dystansowe (minimum 3 szt.) okrągłe walcowane na gorąco StO średnicy od 8 do
14 mm,
− sznur konopny kręcony, czesankowy, surowy,
− asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100.
2.3.3. Rurka sygnalizacyjna
Do wykonania rurek sygnalizacyjnych należy stosować:
− rury stalowe instalacyjne S-Cz-G średnicy 25 mm wg PN-74/H-74200 [28],
− skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych zgodnie z wymaganiami normy PN85/M-74081 [39].
2.4. Studzienki wodociągowe
Studzienka powinna być wykonana z materiałów trwałych.
2.4.1. Komora robocza
Komora robocza powyżej wejścia rury ochronnej i przewodowej powinna być
wykonana:
− w wersji prefabrykowanej, z kręgów betonowych lub żelbetowych, spełniających
wymagania normy BN-86/8971-08 [55],
− w wersji murowanej z cegły kanalizacyjnej spełniającej wymagania normy PN-76/B12037 [14].
Komora robocza poniżej wejścia rur powinna być wykonana:
− w wersji monolitycznej z betonu hydrotechnicznego klasy B25; W-4; M-100 zgodnie z
wymaganiami normy BN-62/6738-03, 04, 07 [49],
− lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej jak wyżej.
2.4.2. Strop
Na strop należy stosować płyty żelbetowe pokrywowe, monolityczne lub
prefabrykowane. Wyjątkowo, przy dużym zagłębieniu studzienki, powinno się stosować
płytę żelbetową pośrednią wraz z kominem włazowym.
2.4.3. Komin włazowy
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o
średnicy 0,80 m zgodnie z normą BN-86/8971-08 [55].
2.4.4. Dno
Dno studzienki wykonuje się jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego o
właściwościach podanych w punkcie 2.4.1.
2.4.5. Właz kanałowy
Należy stosować włazy kanałowe klasy C z otworami wentylacyjnymi wg PN87/H-74051 [23] o średnicy minimalnej 60 cm.
2.4.6. Stopnie włazowe
Powinny być stosowane stopnie żeliwne odpowiadające wymaganiom normy PN64/H-74086 [24]. Dopuszcza się stosowanie klamer stalowych, zabezpieczonych przed
korozją.
2.4.7. Przejścia rurociągów przez ściany
W zależności od potrzeb i konstrukcji stosuje się zgodnie z KB8-13.7 910 [62]:
− przejścia beztulejowe z uszczelnieniem za pomocą sznura smołowanego i kitu
asfaltowego. Grubość warstwy szczeliwa powinna wynosić od 2 do 4 cm,
− przejścia wodoszczelne nasuwkowe z zastosowaniem szczeliwa w postaci sznura
smołowanego zabezpieczonego z zewnątrz warstwą ołowiu lub ubitej folii aluminiowej,
− przejścia wodoszczelne dławicowe składające się ze stalowej tulei z przyspawanymi
kołnierzami oporowymi, wewnątrz której jest przyspawany pierścień w celu stworzenia
oporu dla uszczelnienia dociskanego przez dławik. Materiałem uszczelniającym może
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być sznur smołowany, kit asfaltowy, folia aluminiowa lub inne materiały uszczelniające
zaakceptowane przez Inżyniera.
2.4.8. Izolacja zewnętrzna
Zewnętrzne powłoki izolacyjne zależne są od zewnętrznych warunków
korozyjnych i należy je wykonać wg PN-82/B-01801 [3] i PN-86/B-01811 [4] oraz zgodnie
z Instrukcją ITB nr 240 i 259 [60, 61].
2.5. Komory wodociągowe
Komora powinna być wykonana z materiałów trwałych wg indywidualnej
dokumentacji projektowej.
2.5.1. Komora robocza
Komora robocza może być wykonana:
− jako żelbetowa wraz z domieszkami uszczelniającymi o stopniu wodoszczelności W4
wg PN-88/B-06250 [B],
− lub z cegły kanalizacyjnej spełniającej wymagania normy PN-76/B-12037 [14].
2.5.2. Strop
Zaleca się stosowanie stropów płytowych żelbetowych monolitycznych lub
prefabrykowanych. W przypadku gdy wymiary armatury lub innego wyposażenia nie
pozwalają na wykorzystanie włazów, do wyjmowania i wkładania tych elementów należy
stosować elementy żelbetowe łatwe do demontażu.
2.5.3. Dno
Dno komory wykonuje się jako żelbetowe z domieszkami uszczelniającymi.
2.5.4. Komin włazowy
Komin włazowy stosowany przy dużym zagłębieniu powinien być wykonany z
kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m odpowiadających wymaganiom
normy BN-86/8971-08 [55].
2.5.5. Właz kanałowy
Patrz punkt 2.4.5.
2.5.6. Stopnie włazowe
Powinny być stosowane stopnie żeliwne wg PN-64/H-74086 [24]. Dopuszcza się
stosowanie klamer stalowych, zabezpieczonych przed korozją.
2.5.7. Przejścia rurociągów przez ściany
Patrz punkt 2.4.7.
2.5.8. Izolacja zewnętrzna
Patrz punkt 2.4.8.
2.6. Obudowa tunelowa
Obudowę należy wykonać z materiałów trwałych wg indywidualnej dokumentacji
projektowej.
Obudowa tunelowa powinna być objęta oddzielną specyfikacją dotyczącą dużych
obiektów żelbetowych.
2.6.1. Tunel (pod korpusem drogi)
Ściany powinny być wykonane:
− w wersji monolitycznej jako żelbetowe wraz z domieszkami uszczelniającymi o stopniu
wodoszczelności W4,
− lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej jak w punkcie 2.5.1.
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Strop płytowy żelbetowy monolityczny lub z płyt żelbetowych prefabrykowanych.
Dno tunelu wykonuje się jako żelbetowe wraz z domieszkami uszczelniającymi.
2.6.2. Komora demontażowa i kontrolna
Komory te należy wykonywać z materiałów jak w punkcie 2.5.1 do 2.5.5.
2.6.3. Stopnie włazowe
Patrz punkt 2.5.6.
2.6.4. Przejścia rurociągów przez ściany
Patrz punkt 2.4.7.
2.6.5. Izolacja zewnętrzna
Patrz punkt 2.4.8.
2.7. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien być zgodny z wymaganiami
normy BN-62/6738-07 [49] i PN-88/B-06250 [8].
2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501 [15].
2.9. Kruszywo na podsypkę
Podsypka pod studzienki, komory, rurociągi może być wykonana z tłucznia lub
żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B06712 [10], BN-66/6774-01 [51] i BN-84/6774-02 [52].
2.10. Armatura odcinająca
Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) należy stosować:
− zasuwy kołnierzowe miękkoszczelne wyposażone w obudowy z teleskopowym
trzpieniem i skrzynką żeliwną uliczną uzbrojoną prefabrykowaną płytą betonową.
2.11. Elementy montażowe
Jako elementy montażowe należy stosować:
− nasuwki żeliwne odpowiadające wymaganiom normy PN-84/H-74101 [26],
− kompensatory dławnicowe kołnierzowe żeliwne wg PN-89/M-74301 [41].
2.12. Hydranty nadziemne
Należy stosować hydranty podziemne o średnicy nominalnej 80 mm. Hydranty
i kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego pokryte wewnątrz i zewnątrz warstwą
epoksydową dla PN 10. Do połączeń kołnierzowych stosować śruby i podkładki
nierdzewne.
2.13. Bloki oporowe
Należy stosować:
− bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykłego klasy B25 odpowiadające
wymaganiom normy BN-81/9192-04 [57] i BN-81/9192-05 [58] do przewodów o
średnicach od 100 do 400 mm i ciśnieniu próbnym nie przekraczającym 0,98 MPa,
− bloki oporowe żelbetowe do przewodów o średnicach powyżej 400 mm wykonane z
betonu klasy B25 z zastosowaniem stali zbrojeniowej St3S i 18G2 wg indywidualnej
dokumentacji projektowej.
2.14. Składowanie materiałów
2.14.1. Rury przewodowe i ochronne
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Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu,
w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi
oraz spełnienie warunków bhp.
Ponadto:
a) rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) należy składować w taki sposób, aby stykały
się one z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych
podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać: rur PCW i PE 1,5 m,
natomiast rur PP - 1,0 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie
działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekraczać 30oC,
b) rury stalowe można przechowywać w wiązkach lub luzem. Rury o średnicach poniżej
30 mm tylko w wiązkach,
c) rury żeliwne i żelbetowe powinny być ułożone w stosach na przemian kielichami lub
kołnierzami. Warstwy rur należy przedzielić listwami drewnianymi, przy czym listwy te
powinny być grubsze od wystających części.
2.14.2. Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)
Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 [34] powinna być przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami
powodującymi korozję.
2.14.3. Włazy, stopnie i skrzynki uliczne
Włazy, stopnie i skrzynki mogą być przechowywane na wolnym powietrzu z dala
od substancji działających korodująco. Składowiska powinny być utwardzone i
odwodnione.
Włazy powinny być posegregowane wg klas.
2.14.4. Kręgi
Kręgi należy składować na placach lub gruncie nieutwardzonym wyrównanym i
odwodnionym 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 umożliwić dostęp do poszczególnych
stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.
2.14.5. Cegła kanalizacyjna
Cegła kanalizacyjna może być przechowywana na składowiskach otwartych.
Wykonawca jest zobowiązany do składowania cegieł na składowiskach
wyrównanych i utwardzonych, z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie
wód opadowych. Składowiska powinny być oczyszczone z gruzu, błota lub innych
zanieczyszczeń.
Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany,
zapewniający łatwość przeliczenia, racjonalne wykorzystanie miejsca i zgodny z
wymaganiami bhp.
Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo
pryzmach. Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne nad drugimi 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.
2.14.6. Bloki oporowe
Składowisko prefabrykatów bloków oporowych należy lokalizować jak najbliżej
miejsca wbudowania. Bloki oporowe należy ustawiać w pozycji wbudowania, bloki
typoszeregu można składować w pozycji leżącej na podkładach drewnianych warstwami po
3 lub 4 sztuki.
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2.14.7. Kruszywo
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego
odcinka wodociągu.
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
składowania i poboru.
2.14.8. Cement
Cement powinien być przechowywany w silosach. Na budowie powinny
znajdować się silosy w ilości zapewniającej ciągłość robót.
Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach
zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania
robót ziemnych i wykończeniowych:
− piłę do cięcia asfaltu i betonu,
− piłę motorową łańcuchową 4,2 KM,
− żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton,
− koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3,
− spycharkę kołową lub gąsiennicową do 100 KM,
− sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak
spalinowy, walec wibracyjny,
− specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni.
3.3. Sprzęt do robót montażowych
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni
następujący sprzęt montażowy:
− samochód dostawczy do 0,9 t,
− samochód skrzyniowy do 5 t,
− samochód skrzyniowy od 5 do 10 t,
− samochód samowyładowczy od 25 do 30 t,
− samochód beczkowóz 4 t,
− beczkowóz ciągniony 4000 dm3,
− przyczepę dłużycową do 10 t,
− żurawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 10 t,
− żurawie samojezdne kołowe do 5 t, od 7 do 10 t,
− wciągarkę ręczną od 3 do 5 t,
− wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,
− wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t,
− spawarkę elektryczną wirującą 300 A,
− zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA,
− kocioł do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,
− pojemnik do betonu do 0,75 dm3,
− giętarkę do prętów mechaniczna,
− nożyce do prętów mechaniczne elektryczne.
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Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane
do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu
poziomym.
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone
przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób.
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami,
mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne.
W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać
przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej
(załącznik nr 10 DKP) oraz ładować do granic wykorzystania wagonu.
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność
należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i
niższej.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian
środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur
kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie
poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż
wystające części rur.
4.3. Transport armatury przemysłowej
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z
obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna (≤ DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki.
4.4. Transport włazów kanałowych, stopni i skrzynek ulicznych
Włazy, stopnie i skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami
komunikacyjnymi.
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem.
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego oraz
stopnie i skrzynki należy łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na paletach.
Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do
rozładunku.
4.5. 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, rozpór i klinów z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiałów.
Podnoszenie i opuszczanie kręgów 0,8; 1,2 i 1,4 należy wykonywać za pomocą
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.6. Transport cegły kanalizacyjnej
Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu
samochodowego w jednej warstwie.
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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 odbywać się
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.
4.7. Transport bloków oporowych
Transport bloków może odbywać się dowolnymi środkami transportu.
Bloki mogą być układane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy
równomiernym rozłożeniu ładunku wykorzystana była nośność środka transportu.
Ładunek powinien być zabezpieczony przed możliwością przesuwu w czasie jazdy
przez maksymalne wyeliminowanie luzów i wypełnienie pozostałych szczelin (między
ładunkiem a burtami pojazdu) materiałem odpadowym (np. stare opony, kawałki drewna
itp.).
4.8. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu,
które nie spowodują:
− segregacji składników,
− zmiany składu mieszanki,
− zanieczyszczenia mieszanki,
− obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach
technologicznych
oraz zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i
zagęszczenie mieszanki.
4.9. Transport kruszywa
Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami.
Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw
materiałów, w miarę postępu robót.
4.10. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami,
natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed
wilgocią.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 5.
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 sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów
lub z opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej
następujące warunki:
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a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegający teren;
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy
odpływ wody poza teren przylegający do wykopu;
c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną
odległość.
5.3. Roboty ziemne
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki
nawierzchni i podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z
Inżynierem.
Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie
są fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to
powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich
środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału.
Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być
dostosowane do głębokości wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu
mechanicznego.
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce
wskazane przez Inżyniera.
Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu
rurociągu przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać
przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby
jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub
klamrami.
Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być
dostosowana do średnicy przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu.
Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej
projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio
przed ułożeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w
sposób uzgodniony z Inżynierem.
5.4. Przygotowanie podłoża
Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie.
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczystogliniastych o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa podłożem jest grunt naturalny przy
nienaruszonym dnie wykopu, spełniający wymagania normy PN-85/B-10726 [12].
W gruntach spoistych lub skalistych należy wykonać podłoże wzmocnione z
warstw pospółki lub żwiru z domieszką piasku grubości od 15 do 20 cm, zgodnie z PN53/B-06584 [9].
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy
wykonać z warstwy żwiru lub tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm łącznie z
ułożonymi sączkami odwadniającymi.
Dla rur żeliwnych o średnicy powyżej 400 mm na warstwie odwadniającej należy
wykonać fundament betonowy zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.
W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podłoże należy wykonać
zgodnie z indywidualną dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Inżyniera.
Wykonawca dokona zagęszczenia wykonywanego podłoża do IS nie mniej niż 0,95.
5.5. Roboty montażowe
5.5.1. Warunki ogólne
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z
rurociągów nie mniej jednak niż 0,1%.
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Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków
zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu
było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 [6] o 0,4 m dla
rur o średnicy poniżej 1000 mm i o 0,2 m dla rur o średnicy 1000 mm oraz powyżej.
I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić:
− w strefie o hz = 0,8 m, hn = 1,2 m i 1,0 m
− w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m i 1,2 m
− w strefie o hz = 1,2 m, hn = 1,6 m i 1,4 m
− w strefie o hz = 1,4 m, hn = 1,8 m i 1,6 m.
Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy
wierzch dławicy znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od
ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją.
5.5.2. Wytyczne wykonania przewodów
Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby
opierał się na nim wzdłuż całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie
do swojej osi. Na podłożu wzmocnionym przewód powinien być ułożony zgodnie z
dokumentacją projektową.
Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem
pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu
wykonania uszczelnienia złączy.
Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący:
− rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy użyciu uszczelek gumowych lub przez
zgrzewanie,
− rury stalowe złączami spawanymi,
− rury żeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione sznurem konopnym surowym i
smołowanym oraz folią aluminiową lub ołowiem.
Połączenia rur żeliwnych kołnierzowych należy wykonywać złączami
uszczelnionymi pierścieniami gumowymi.
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i
trójniki w przypadkach, gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości:
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość
dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni,
b) dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na
połączeniu rur (złączu kielichowym) przekracza 2o kąta odchylenia.
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w
temperaturze od +5 do +30oC.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek
parcia wody powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne
umocnienia należy umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami,
hydrantami, a także na zmianach kierunku:
− dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek,
− dla przewodów żeliwnych i stalowych (nie łączonych przez spawanie na styk) o średnicy
powyżej 200 mm i kącie odchylenia większym niż 10o.
5.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych
Przejścia przewodu pod drogami o ciężkim ruchu pojazdów, tj. o obciążeniu jezdni
ruchem powyżej 10 000 ton na dobę, liczbę pojazdów powyżej 2300 na dobę oraz przez
obiekt powinny być wykonane w rurze ochronnej.
Końce rury ochronnej powinny być usytuowane poza korpusem drogowym w
odległości od 1 do 2 m od podstawy nasypu, a w przypadku istnienia rowów
odwadniających - poza nimi.
Rura ochronna pod autostradami i drogami ekspresowymi powinna się kończyć w
studzienkach lub komorach (w których przewód powinien być przystosowany do
demontażu). Zasuwy odcinające powinny znajdować się na zewnątrz studzienek.
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Pod pozostałymi drogami rurę ochronną należy zakończyć pierścieniami
uszczelniającymi i zaopatrzyć w rurkę sygnalizacyjną średnicy 25 mm wprowadzoną do
poziomu terenu, a jej zakończenie umieścić w skrzynce do zasuw.
Pierścienie uszczelniające mają za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni
między przewodem a rurą ochronną przed dostaniem się do jej wnętrza wody lub innych
zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się na zewnątrz w niekontrolowany sposób wody
pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu.
5.5.4. Studzienki i komory wodociągowe
5.5.4.1. Ogólne wytyczne wykonania
Studzienki powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową. O ile w
dokumentacji nie przewidziano inaczej, to Wykonawca powinien przestrzegać
następujących zasad, wg PN-91/B-10728 [13]:
− wysokość robocza studzienki wodociągowej powinna być nie mniejsza niż 180 cm,
− inne wymiary wewnętrzne studzienki powinny być dostosowane do średnicy przewodu,
do wielkości i rodzaju zainstalowanej armatury lub innego wyposażenia. Minimalne
odległości pomiędzy przewodami, armaturą lub innym wyposażeniem a ścianami,
stropem oraz dnem studzienki - według tablicy nr 1,
− ponadto średnica studzienki kołowej, długość i szerokość studzienki prostokątnej nie
powinny być mniejsze niż 120 cm,
− studzienki (komory) wodociągowe powinny być stosowane dla zainstalowania w nich
stosownej armatury lub innego wyposażenia, a ponadto służą jako zakończenie rur
ochronnych (zgodnie z punktem 5.5.3),

Tablica 1.
Wyszczególnienie
Odległość od ścian studzienki w miejscu nie wymagającym przechodzenia
obsługi:
a) do zewnętrznej powierzchni rury lub armatury, dla średnicy nominalnej:
− do 400 mm
− powyżej 400 do 800 mm
− powyżej 800 mm
b) do zewnętrznej krawędzi kołnierza1), dla średnicy nominalnej:
− do 500 mm
− powyżej 500 mm
c) do zewnętrznej krawędzi kielicha1)
Odległość od ścian studzienki w miejscu wymagającym przechodzenia
obsługi - do zewnętrznej powierzchni rury, dla średnicy nominalnej:
− do 400 mm
− powyżej 400 do 800 mm
− powyżej 800 mm
Odległość od ścian studzienki, w przypadku instalowania nasuwki - do
zewnętrznej krawędzi kielicha1) lub kołnierza1), dla średnicy nominalnej:
− do 500 mm
− powyżej 500 mm
Odległość od dna studzienki do powierzchni rury, dla średnicy nominalnej:
− do 400 mm
− powyżej 400 mm
Odległość od wewnętrznej powierzchni stropu do wierzchu wrzeciona
zaworu lub zasuwy w stanie otwartym
1) mierzona równolegle do osi rurociągu

Minimum, cm

50
60
70
45
60
60

70
90
110

60
80
60
70
20

− studzienki należy lokalizować z zachowaniem następujących wymagań:
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a) powinna być zapewniona możliwość dojścia do studzienki,
b) studzienka, w której masa poszczególnych elementów podlegających montażowi i
demontażowi wynosi powyżej 500 kg, powinna mieć zapewnioną możliwość
dojazdu; zaleca się zapewnienie możliwości dojazdu do każdej studzienki,
c) należy unikać lokalizowania studzienek na terenach zamkniętych i prywatnych,
d) w miarę możliwości należy unikać lokalizowania studzienek w jezdniach ulic i dróg,
e) nie należy lokalizować studzienek w ściekach ulicznych, zagłębieniach terenu i
innych miejscach narażonych na dopływ wody spływającej po powierzchni terenu,
f) odległość krawędzi dna wykopu od pionowej ściany fundamentu budowli
sąsiadującej z wykopem oraz ewentualne zabezpieczenie tej budowli - wg PN-81/B10725 punkt 4.1.2 i 4.1.3 [11],
g) odległość studzienki od przewodów gazowych (od skrajni rury) - 1 m,
− studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
− studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szeroko przestrzennym. W
trudnych zaś warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki
itp.) - w wykopie wzmocnionym.
5.5.4.2. Wykonanie studzienek wodociągowych
Studzienki wodociągowe składają się z następujących zasadniczych części:
komory roboczej,
stropu z otworem włazowym ewentualnie kominem włazowym,
dna,
włazu kanałowego i stopni włazowych.
Studzienki wodociągowe z uwagi na głębokość ułożenia przewodu wykonywane są
zazwyczaj bez kominów włazowych.
Wybór konstrukcji studzienki powinien spełniać następujące warunki:
a) studzienki monolityczne należy stosować wtedy, gdy poziom wody gruntowej znajduje
się powyżej dna studzienki oraz gdy wynika to z lokalnych warunków konstrukcyjnych
(obciążenia statyczne i dynamiczne, kształt oraz wymiary studzienki),
b) studzienki prefabrykowane należy stosować w gruntach suchych, powyżej poziomu
wody gruntowej,
c) studzienki murowane i murowane-mieszane zaleca się stosować głównie w gruntach
suchych.
Ściany w studzienkach monolitycznych i prefabrykowanych powinny być szczelne,
gładkie od wewnątrz i nie tynkowane. Złącza prefabrykatów użytych do budowy studzienek
powinny być zatarte na gładko.
Elementy przejść przez ściany, np. tuleje, nasuwki, rury itp. jak w punkcie 2.4.7,
powinny być osadzone w konstrukcji ściany w trakcie budowy.
Ściany studzienek murowanych należy od zewnątrz pokryć zaprawą cementową,
wg PN-90/B-14501 [15]. Powierzchnie ścian powinny być zabezpieczone przed wilgocią
lub wodą gruntową.
Strop studzienki powinien zapewniać możliwość wymiany (demontażu i montażu)
nierozbieralnych elementów armatury i innego wyposażenia studzienki.
Otwory montażowe w stropie powinny być stosowane wtedy, gdy wymiary ww.
elementów nie pozwalają na wykorzystanie włazów do wyjmowania i układania tych
elementów. Otwory montażowe należy w miarę możliwości umieszczać nad armaturą.
Otwory te powinny być zabezpieczone przed dopływem wody z zewnątrz. Pokrywy tych
otworów powinny być wyposażone w uchwyty montażowe zabezpieczone przed korozją.
Powierzchnia dna studzienki powinna być wykonana z zaprawy cementowej
zatartej na gładko.
W dnie powinno być wykonane wgłębienie na wodę o minimalnych wymiarach
25 x 25 cm i głębokości 20 cm. Spadek dna w kierunku tego zagłębienia powinien wynosić
minimum 2%.
Minimalna liczba włazów, w zależności od powierzchni studzienki w planie,
powinna wynosić: do 4 m2 - 1 sztuka, od 4 do 10 m2 - 2 sztuki, powyżej 10 m2 - 3 sztuki.
−
−
−
−
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Poziom wierzchu włazu powinien być równy z powierzchnią utwardzoną,
natomiast w trawnikach itp. wierzch włazu powinien wystawać co najmniej 8 cm ponad
powierzchnię terenu.
W ścianie komory roboczej i ewentualnego komina włazowego należy
zamontować stopnie włazowe. Dopuszcza się stosowanie klamer stalowych
zabezpieczonych przed korozją.
Odstęp pomiędzy kolejnymi stopniami lub klamrami nie powinien przekraczać
30 cm.
Studzienki o kubaturze powyżej 100 m3 zlokalizowane w zieleńcach itp. powinny
być wyposażone w rury nawiewne i wywiewne. Nawiew powinien znajdować się na
wysokości 30 cm nad dnem, a wywiew - pod stropem.
Grubość warstwy ziemi nad stropem powinna być nie mniejsza niż 50 cm, albo
należy zastosować równorzędną izolację cieplną.
5.5.5. Wykonanie obudowy tunelowej
5.5.5.1. Ogólne wytyczne wykonania
Obudowy tunelowe przełazowe stosuje się na przejściu przewodów
wodociągowych magistralnych pod drogami o istotnym znaczeniu dla ruchu pojazdów, jak
w punkcie 5.5.3.
Obudowy tunelowe należy wykonywać w oparciu o dokumentację projektową.
5.5.5.2. Wykonanie obudowy
Obudowy te składają się z następujących części:
tunelu usytuowanego pod korpusem drogi,
komory montażowej,
komory kontrolnej,
kominów włazowych.
Wysokość tunelu zależna jest od średnicy przewodów wodociągowych, nie
powinna być jednak mniejsza niż 210 cm.
Szerokość tunelu zależna jest również od średnicy przewodów i powinna
uwzględniać wymagania zawarte w tablicy 1 punkt 5.5.4.1 oraz spełniać wymagania
odnośnie konieczności przemieszczania rur, ich montażu oraz bezpiecznej komunikacji w
tunelu.
Dno tunelu powinno posiadać spadek minimum 0,5% w kierunku komory
montażowej lub kontrolnej w zależności od ukształtowania terenu.
Komora montażowa służy dla wprowadzenia do obudowy rur oraz armatury i
innego wyposażenia. Wysokość komory zależna jest m.in. od wielkości wprowadzanych
elementów oraz wysokości zamontowanych zasuw odcinających.
Szerokość zależy od średnicy przewodów oraz zainstalowanej armatury i innego
wyposażenia.
Przy ustalaniu wymiarów komory należy ponadto zachować ustalenia zawarte w
tablicy 1 punkt 5.5.4.1.
Strop komory montażowej powinien być w całości wykonany z elementów
umożliwiających ich zdejmowanie.
Pozostałe wymagania budowlane dotyczące wykonania ścian, dna, otworów
montażowych i przykrycia komory oraz wymagania instalacyjne dotyczące: włazów, stopni
włazowych, przejść przez ściany, wentylacji, jak przy wymaganiach dotyczących studzienek
(komór) wodociągowych pkt 5.5.4.2.
Komora kontrolna powinna spełniać wymagania dotyczące studzienek (komór)
wodociągowych pkt 5.5.4.2.
W jednej z komór, w zależności od spadku dna obudowy tunelowej, należy
wykonać w dnie studzienkę na wodę pochodzącą z przewodów wodociągowych oraz
ewentualnych przecieków armatury i samej obudowy.
Minimalne wymiary takiej studzienki powinny wynosić: w planie 80 cm x 80 cm
(lub średnicy 80 cm), głębokość od 80 do 100 cm. Obudowa tunelowa powinna być objęta
oddzielną specyfikacją.
−
−
−
−
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5.5.6. Wytyczne wykonania bloków oporowych
Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach), pod
zasuwami i hydrantami, a także na zmianach kierunku: dla przewodów z tworzyw
sztucznych przy zastosowaniu kształtek, zaś dla przewodów żeliwnych i stalowych (nie
łączonych przez spawanie na styk) o średnicy powyżej 200 mm i kącie odchylenia
większym niż 10o.
Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt
nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń
między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B7,5 przygotowanym
na miejscu.
Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego
powinna być nie mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy
zalać betonem klasy B7,5 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy.
Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast
poniżej - do rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego
posadowieniem, zgodnie z normą BN-81/9192-04 [57].
Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu
bloku) od strony przewodu wodociągowego.
5.5.7. Armatura odcinająca
−
−
−
−
−

Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować:
w komorze montażowej i kontrolnej obudowy tunelowej,
na przewodach wodociągowych przy rurach ochronnych na zewnątrz studzienek,
na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach),
na odgałęzieniu do hydrantu,
w innych miejscach wskazanych przez użytkownika wodociągów.

5.5.8. Hydranty nadziemne
Hydranty należy umieszczać:
− w terenie zabudowanym w odległości 100 m jeden od drugiego,
− w najniższych (dla odwodnienia) i najwyższych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
wodociągowej rozdzielczej,
− w innych miejscach wskazanych przez użytkownika wodociągów.
5.5.9. Elementy montażowe
Elementy te należy stosować:
− kompensatory dławnicowe dla montażu zasuw przy studzienkach wodociągowych,
− nasuwki dla montażu zasuw i przewodów zlokalizowanych w gruncie oraz dla łączenia
przebudowanych odcinków przewodów z istniejącymi.
5.5.10. Izolacje
5.5.10.1. Zabezpieczenie przewodu
Rury oraz elementy żeliwne i stalowe, złącza na połączenie uszczelką gumową, na
połączenie łącznikami, śrubowe lub uszczelnione folią aluminiową powinny być
zabezpieczone zgodnie z dokumentacją.
Izolacja powinna stanowić szczelną jednolitą powłokę przylegającą do wierzchu
przewodu na całym obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy powietrznych, odprysków i
pęknięć.
Połączenia rur żeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badania szczelności
odcinka przewodu powinny być dokładnie oczyszczone, a następnie zaizolowane. Izolacja
złączy powinna zachodzić co najmniej 10 cm poza połączenie z izolacją rur. Do izolacji rur
należy stosować: lepiki asfaltowe odpowiadające normie PN-57/B-24625 [17], asfalty
przemysłowe izolacyjne PS odpowiadające normie PN-76/C-96178 [22], welon z włókna
szklanego wg BN-87/6755-06 [50].
Bitumiczne powłoki na rurach należy wykonywać w oparciu o normy PN-70/M97051 [32] oraz BN-76/0648-76 [42].
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5.5.10.2. Zabezpieczenie studzienek
Studzienki powinny być z zewnątrz zabezpieczone przed korozją w sposób
odpowiadający rodzajowi i stopniowi agresywności środowiska, przy czym:
− izolacja powierzchniowa studzienek powinna stanowić szczelną jednolitą powłokę,
przywierającą do zewnętrznej powierzchni ścian, sięgać 0,5 m ponad najwyższy poziom
wód w terenie, a połączenia izolacji pionowej i poziomej oraz styki powinny zachodzić
wzajemnie na siebie na szerokość co najmniej 0,1 m,
− okładziny zabezpieczające izolację studzienek powinny sięgać co najmniej 0,1 m
powyżej izolacji pionowej, a spoiny ich powinny być dokładnie wypełnione.
Powłoki izolacyjne powierzchni studzienek należy wykonywać w oparciu o normę
PN-82/B-01801 [3] i PN-86/B-01811 [4] oraz Instrukcję ITB nr 240 i 259 [60, 61].
Zabezpieczeniu podlegają również rury żelbetowe typu „Wipro” (stosowane jako
rury ochronne) zgodnie z zasadami zawartymi w ww. Instrukcji).
W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki
należy zabezpieczyć przez zagruntowanie bitizolem R oraz trzykrotne posmarowanie
lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-58/C-96177 [21].
W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży
przedział natężenia czynnika agresji) Wykonawca uzgodni sposób zabezpieczenia
powierzchni studzienek i rur z Inżynierem.
5.5.11. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej,
przeciwwilgociowej i cieplnej.
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9]
powinna wynosić:
− dla przewodów z rur żeliwnych - 0,5 m,
− dla przewodów z innych rur
- 0,3 m.
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony
ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7].
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie
mniejszy niż 0,97.
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni
ulepszonej i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy
zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na
celu:
− zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,
− określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
− określenie stanu terenu,
− ustalenie składu betonu i zapraw,
− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
− ustalenie metod wykonywania wykopów,
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− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.
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 zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].
W szczególności kontrola powinna obejmować:
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na
placu budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,
− sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
− zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytwórcę,
− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
− badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności,
wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża
wzmocnionego z kruszywa lub betonu,
− badanie ewentualnego drenażu,
− badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
− badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich
zabezpieczenia,
− badanie ułożenia przewodu na podłożu,
− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
− badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
− badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
− badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne, obudowy
tunelowe),
− badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi,
− badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym (w tym:
badanie podłoża, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej,
zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany,
sprawdzenie montażu przewodów i armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia
pokryw włazów oraz sprawdzenie stopni włazowych, otworów montażowych i urządzeń
wentylacyjnych),
− badanie szczelności całego przewodu,
− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników
zagęszczenia poszczególnych jego warstw.
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 zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno
przekroczyć ± 3 cm,
− dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać:
dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 5 cm,
− różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego
punkcie: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów
± 2cm,
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− dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie
powinny przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych
przewodów 2 cm,
− dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów
± 2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera,
− stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m
nie powinien wynosić mniej niż 0,97.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i
uwzględnia niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:
− studzienki i komory wodociągowe w kompletach,
− obudowy tunelowe: wykopy i zasypki - m3 (metr sześcienny), zbrojenie - kg (kilogram),
beton - m3 (metr sześcienny), izolacja - m2 (metr kwadratowy izolowanej powierzchni).
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 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 robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie
technologiczne czynności związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie:
− roboty przygotowawcze,
− roboty ziemne z obudową ścian wykopów,
− przygotowanie podłoża,
− roboty montażowe wykonania rurociągów,
− wykonanie studzienek wodociągowych,
− wykonanie komór wodociągowych,
− wykonanie rur ochronnych,
− wykonanie obudowy tunelowej,
− wykonanie izolacji,
− próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.
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 i powinna wynosić: około 300 m dla przewodów z rur żeliwnych i z tworzywa
sztucznego PE bez względu na sposób prowadzenia wykopów oraz dla przewodów z rur
stalowych i PCW, w przypadku ułożenia ich w wykopach o ścianach umocnionych, zaś dla
przewodów ułożonych w wykopach nieumocnionych z rur PCW około 600 m, z rur
stalowych około 1000 m.
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru
odcinka przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi.
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Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.2.
8.3. Odbiór końcowy
Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:
− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego
(polegające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych częściowych),
− badanie szczelności studzienki,
− badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN81/B-10725 [11]),
− badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie
protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór
techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania.
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za
dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego
przewodu) zostały spełnione.
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało
spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w
zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje:
− dostawę materiałów,
− wykonanie robót przygotowawczych,
− wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego
odwodnieniem,
− przygotowanie podłoża i fundamentu,
− wykonanie sączków,
− ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia,
− wykonanie zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod drogami (rur ochronnych wraz z
uszczelnieniem i uzbrojeniem),
− wykonanie studzienek (komór) wodociągowych,
− przeprowadzenie próby szczelności,
− wykonanie izolacji rur i studzienek (komór),
− zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
− pomiary i badania.
Cena jednostki obmiarowej nie obejmuje wykonania obudowy tunelowej będącej
tematem oddzielnej specyfikacji.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-87/B-01060
2. PN-80/B-01800

Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy
wyposażenia. Terminologia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
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3. PN-82/B-01801
4. PN-86/B-01811

5. PN-74/B-02480
6. PN-81/B-03020
7. PN-68/B-06050
8.
9.
10.
11.

PN-88/B-06250
PN-53/B-06584
PN-86/B-06712
PN-81/B-10725

12. PN-85/B-10726
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

PN-91/B-10728
PN-76/B-12037
PN-90/B-14501
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-74/C-89200
PN-76/C-89202

20. PN-74/C-89204
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

PN-58/C-96177
PN-76/C-96178
PN-87/H-74051
PN-64/H-74086
PN-81/H-74100
PN-84/H-74101
PN-84/H-74102

28. PN-74/H-74200
29. PN-80/H-74219
30. PN-79/H-74244
31. PN-86/H-74374
32. PN-70/H-97051
33. PN-82/M-01600
34. PN-92/M-74001
35. PN-84/M-74003
36. PN-83/M-74024/00
37. PN-83/M-74024/02
38. PN-83/M-74024/03
39. PN-85/M-74081
40. PN-89/M-74091

betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna.
Wymagania.
Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia.
Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
Beton zwykły.
Rury betonowe. Budowa kanałów w wykopach.
Kruszywa mineralne do betonu.
Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
Wodociągi. Przewody z rur stalowych i żeliwnych na
terenach górniczych. Wymagania i badania.
Studzienki wodociągowe.
Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna.
Zaprawy budowlane zwykłe.
Roztwór asfaltowy do gruntowania.
Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
Kształtki do rur ciśnieniowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu.
Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymagania i badania.
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.
Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy.
Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.
Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.
Rury żeliwne ciśnieniowe. Wymagania i badania.
Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych.
Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń elastycznych
śrubowych.
Rury stalowe ze szwem gwintowane.
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego
zastosowania.
Rury stalowe ze szwem przewodowe.
Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne.
Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.
Armatura przemysłowa. Terminologia.
Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.
Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kielichowe żeliwne
na ciśnienie nominalne 1 MPa.
Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe
żeliwne. Wymagania i badania.
Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe
żeliwne na ciśnienie nominalne 0,63 MPa.
Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe
żeliwne na ciśnienie nominalne 1 MPa.
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.
Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie
nominalne 1 MPa.
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41. PN-89/M-74301
42. BN-76/0648-76
43. BN-77/5213-04
44. BN-75/5220-02
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-80/6366-08
BN-77/6731-08
BN-62/6738-03,04,07
BN-87/6755-06
BN-66/6774-01

52. BN-84/6774-02
53. BN-83/8836-02
54. BN-83/8971-06.01
55. BN-86/8971-08
56. BN-86/9192-03
57. BN-81/9192-04
58. BN-81/9192-05

59. BN-82/9192-06

Armatura przemysłowa. Kompensatory jednodławicowe
kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 i 1,6 MPa.
Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w
ziemi.
Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania.
Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena
wykonania.
Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.
Cement. Transport i przechowywanie.
Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.
Welon z włókien szklanych.
Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i
kolejowych. Żwir i pospółka.
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do
nawierzchni drogowych.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe
„Wipro”.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i
żelbetowe.
Wodociągi wiejskie. Przewody ciśnieniowe z rur stalowych i
żeliwnych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.
Warunki techniczne wykonania i wbudowania.
Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki
stosowania.

Wodociągi wiejskie. Szczelność przewodów z PCW
układanych metodą bezodkrywkową. Wymagania i badania
przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty
60. Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji
betonowych i żelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.
61. Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia
przed korozją projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa
1984 r.
62. Katalog budownictwa
KB 4 - 4.11.6 (1) przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami - typ
P1 do P6 (marzec 1979 r.)
KB 4 - 4.11.5 (5) studzienki wodociągowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.)
KB 8 - 13.7 (1)
przejścia przez ściany budowli rurociągami wodociągowymi
i kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.).
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1.

Wstęp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z regulacją wysokościową urządzeń obcych, włazów kanałowych, zaworów
wodociągowych i gazowych dla przebudowy ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy
Bydgoskiej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych z regulacją
wysokościową urządzeń obcych, włazów kanałowych, zaworów wodociągowych i zaworów gazowych,
i obejmują:
regulację pionową skrzynek zaworów wodociągowych,
-

regulację pionową włazów kanałowych i kratek ściekowych ulicznych,

-

regulację pionową skrzynek zaworów gazowych,

-

regulację pionową skrzynek zaworów hydrantowych.

1.4. Określenia podstawowe.
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

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.

Materiałami stosowanymi przy regulacji urządzeń obcych są :

Mieszanka betonowa.
Mieszanka betonowa powinna być z betonu klasy C16/20. Beton powinien odpowiadać wymaganiom
PN-EN 206-1 . Składnikami betonu są : cement, kruszywo, woda.
Cement.
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający wymaganiom
PN-EN 197-1. Cement należy przechowywać w suchych i zadaszonych miejscach. W normalnych warunkach
czas przechowywania cementu nie powinien przekraczać trzech miesięcy .
Do zaprawy cementowej przy regulacji studzienek należy stosować cement portlandzki marki klasy 32,5. Cement
powinien spełniać wymagania podane w normie PN-EN 197-1. Cement używany do zaprawy cementowej
powinien być sypki, bez zawartości grudek. W normalnych warunkach czas przechowywania cementu nie
powinien przekraczać trzech miesięcy. Cement powinien być przechowywany w suchych zadaszonych
miejscach i chroniony przed zawilgoceniem.
Kruszywo.
Kruszywo do betonu, powinno odpowiadać wymaganiom:
PN-EN 13139,
PN-EN 12620,
PN-EN 13242.
Woda.
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody
wodociągowej , woda nie powinna wydzielać zapachu glinianego. Bez badań laboratoryjnych można
stosować wodę wodociągową pitną.
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Deski.
Deski użyte do deskowania powinny być z drzew iglastych . Deski powinny być klasy III, grubości 18-25 mm,
powinny być proste i nie powykrzywiane.

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 regulacji wysokościowej studzienek.
Regulację wysokościową studzienek wykonuje się w sposób ręczny, przy pomocy następującego sprzętu:
sprzętu do transportu mieszanki betonowej,
zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych, wibratorów wgłębnych,
młotów pneumatycznych, pił mechanicznych do robót rozbiórkowych,
żurawi samochodowych.

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 transportu materiałów i sprzętu na plac budowy wymagań nie określa się.

5.

Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Regulacja skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych.
Regulacja skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych obejmuje:
rozebranie nawierzchni i podbudowy,
demontaż skrzynki,
przedłużenie lub skrócenie klucza wraz z obudową,
montaż prefabrykowanej podstawy pod skrzynkę wraz z regulacją wysokościową,
montaż skrzynki.
5.3. Regulacja wysokościowa włazów kanałowych i kratek ściekowych.
Regulacja wysokościowa włazu kanałowego i kratki ściekowej obejmuje:
rozebranie nawierzchni i podbudowy,
demontaż włazu żeliwnego i kratki ściekowej,
demontażu płyty pokrywowej żelbetowej, (w razie potrzeby),
obcięcie komina studni (do 0,5 m) lub uzupełnienia kręgów (do 0,5 m), (w razie potrzeby),
montażu płyty pokrywowej (uprzednio zdemontowanej), (w razie potrzeby),
montaż włazu żeliwnego i kratki ściekowej.
5.4. Osadzenie przykryć urządzeń obcych.
Na przygotowanej i rozścielonej mieszance betonowej należy osadzić przykrycia regulowanych urządzeń
obcych na odpowiedniej wysokości.
5.5. Deskowanie.
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie
powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą
betonową deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy betonowej.
Po związaniu mieszanki betonowej należy rozebrać deskowanie, oczyścić i ułożyć deski na poboczu.

6.

Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli robót.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie materiałów przeznaczonych
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi.
6.2. Badania w czasie robót.
Badania i pomiary wyregulowanych przykryć urządzeń obcych oraz wymienianych włazów przeprowadza
się dla wykonania deskowania i sprawdzenia osadzenia przykryć.
Sprawdzenie wykonania deskowania należy przeprowadzić dla każdego regulowanego urządzenia, polega ono
na sprawdzeniu szczelności, wymiarów oraz zgodności z wymogami wysokościowymi regulowanej przykrywy.
Sprawdzenie osadzenia pokrywy polega na sprawdzeniu wysokościowym , oraz na sprawdzeniu stabilności
(pokrywa nie może ulegać drganiom podczas najeżdżania kół samochodu). Skrzynki zaworów i pokrywy
studzienek powinny być osadzone z dokładnością do ± 5 mm.

7.

Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową regulacji urządzeń obcych jest [szt.] (sztuka).

8.

Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru określono w D.00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 8.
Regulację i naprawę urządzeń obcych uważa się za wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową jeżeli
wszystkie wyniki badań i pomiary okazały się zgodne z wymaganiami określonymi w punkcie 2, 5, 6 niniejszej SST.
W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres robót poprawkowych lub poleci rozbiórkę wykonanej
regulacji i ponowne jej wykonanie według zasad określonych w niniejszej SST.
Inspektor może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne wykonanych robót
i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. Roboty poprawkowe lub rozbiórkowe i ponowne ich
wykonanie Wykonawca wykona na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem.

9.

Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania regulacji 1 szt. urządzeń obcych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
rozbiórki i prace demontażowe,
dostarczenie materiałów,
zdjęcie przykrycia,
rozebranie uszkodzonej górnej części urządzenia obcego ,
odkucie uszkodzonej nawierzchni i obudowy wokół urządzenia,
zebranie i odrzucenie gruzu,
wykonanie deskowania,
wytworzenie mieszanki betonowej,
ułożenie i zagęszczenie betonu oraz pielęgnacja,
rozebranie deskowania,
przygotowanie zaprawy cementowej,
osadzenie przykrycia na zaprawie cementowej,
wywóz gruzu,
oczyszczenie miejsca robót,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.

Przepisy związane

10.1. Normy.
PN-EN 196-1:1996

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.

PN-EN 196-2:1996

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:1996

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.
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PN-EN 196-6:1996

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2002

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego użytku.
Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

PN-EN 206-1
PN-EN 480-11:2000
PN-EN 934-2:1999

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie charakterystyki
porów powietrznych w stwardniałym betonie.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 13139

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 12620

Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 13242

BN-88/6731-08

Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda
przesiewania.
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 8: Ocena zawartości drobnych
cząstek – Badania wskaźnika piaskowego.
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych cząstek.
Badania błękitem metylowym.
Cement. Transport i przechowywanie.

PN-H-74051-00

Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

PN-H-74051-02

Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego).

PN-EN 933-1
PN-EN 933-8
PN-EN 933-9

PN-H-74086

Stopnie żeliwne do studzienek kanałowych.

PN-D-96000

Tarcica iglasta powszechnego przeznaczenia.

PN-EN 998-2:2010

Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 124:2000

Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

BN-87/5028-12

Gwoździe budowlane.
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1.

Wstęp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót, związanych z wykonaniem wykopów dla przebudowy ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku
od ulicy Szkolnej do ulicy Bydgoskiej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST, dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych (wykopów) w gruntach kat. I-IV
i obejmują:
Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-IV z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 10 km
Dowóz gruntu kat. I–II na nasypy samochodami samowyładowczymi
1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.

1.4.8.

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych
z trasą drogowa.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona
wg wzoru:

IS =

ρd
ρ ds

gdzie:

ρd
ρ ds

1.4.9.

-

gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),

-

maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,
określona zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m3),
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona
wg wzoru:

U=

d 60
d10

gdzie:

d 60
d10

-

średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),

-

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

1.4.10. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona
wg wzoru:

IO =

E2
E1

gdzie:

E2

-

E1

-

moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998,
moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998.
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1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-00.00.00
pkt 1.5.

2.

Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D-00.00.00 „Wymagania
ogólne" punkt 2.
2.2. Zasady wykorzystania gruntów.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypów. Do budowy nasypów będą wykorzystane tylko grunty kategorii I-II. Wybór gruntu
do wykonania nasypów korpusu drogowego, uzyskanego z wykopów, powinien być dokonany po
przeprowadzeniu badań laboratoryjnych i zakwalifikowaniu go jako przydatnego, to jest spełniającego
wymagania określone w normie BN-72/8932-01 i zaakceptowanego przez Inżyniera. SST dane dotyczące
gruntów przydatnych do wykonania nasypów podano w D-02.03.01 „Wykonanie nasypów".
Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem
Inżyniera.
Nadmiar objętości robót ziemnych pochodzących z wykopów oraz grunty i materiały nieprzydatne do budowy
nasypów powinny zostać odwiezione przez Wykonawcę na odkład w uzgodnieniu z właściwymi władzami
i zgodnie z obowiązującymi przepisami porządkowymi i o ochronie środowiska. Zapewnienie terenów na odkład
należy do obowiązków Wykonawcy.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych,
zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż
budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera.
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże nawierzchni.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, powinien charakteryzować się grupą nośności G1.
Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy
nośności G1 zgodnie z dokumentacją projektową.

3.

Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 3.
3.2. Sprzęt do robót ziemnych.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania
z następującego sprzętu do:
odspajania i wydobywania gruntów (młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, równiarki),
transportu mas ziemnych (samochody samowyładowcze, samochody skrzyniowe),
sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne).
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zagęszczania.

4.

Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 4.
4.2. Transport gruntów.
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu.
Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do
wykonywania wykopów.

5.

Wykonanie robót
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 5.
5.2. Dokładność wykonania wykopów.
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż ± 10 cm.
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i - 3 cm.
Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a krawędzie korony
drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
5.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia.
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania,
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w poniższej tabeli dla kategorii ruchu
KR-1.
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych
Minimalna wartość Is dla:

Strefa korpusu

kategorii ruchu KR3 - KR6

Górna warstwa o grubości 20 cm

1,00

Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni robót ziemnych

1,00

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia,
to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości IS, podanej powyżej.
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone powyżej nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi.
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru
wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.
5.4. Odwodnienie wykopów.
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe
odwodnienie.
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą
nieprzydatność. Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi
na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również
za dowieziony grunt.
5.5. Zasady prowadzenia robót.
Ze względu na płytkie posadowienie i dużą gęstość uzbrojenia podziemnego zaleca się zachowanie szczególnej
ostrożności w czasie wykonywania robót. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać przekopy
kontrolne, a po stwierdzeniu obecności uzbrojenia roboty w jego pobliżu należy prowadzić ręcznie.
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy
nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów należy
je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.6. Wymagania odnośnie ruchu budowlanego.
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu) powyżej
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn
wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie
spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków
obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
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6.

Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopów.
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkt. 5.3.
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji
określonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacją projektową:
Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych i wysięków wodnych.
6.2.2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje poniższa tablica.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych
Lp.

Badana cecha

1

Pomiar szerokości wykopu

2

Pomiar rzędnych powierzchni wykopu

3

Badanie zagęszczenia gruntu w wykopie

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
co 25 m
pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 25 m
oraz w punktach wątpliwych
wskaźnik zagęszczenia określać nie rzadziej niż w trzech
punktach na 300 m2 powierzchni

6.2.3. Szerokość wykopu.
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm.
6.2.4. Rzędne powierzchni wykopu.
Rzędne powierzchni wykopu nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż - 3 cm lub +1 cm.
6.2.5. Zagęszczenie gruntu.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z założonym dla
kategorii ruchu KR1. W przypadku gruntów, dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy
określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w pkt. 5 i 6 specyfikacji powinny być
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

7.

Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.
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8.

Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 8.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

9.

Podstawa płatności

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności .
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 [m3] wykopów obejmuje następujące czynności:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp i odkład, obejmujące:
odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
zagęszczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w SST,
rozplantowanie urobku na odkładzie,
wykonanie a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
rekultywację terenu.

10.

Przepisy związane

10.1. Normy.
PN-86/B-02480
PN-74/B-04452
PN-88/B-04481
PN-60/B-04493
PN-68/B-06050
PN-EN 1744-1:2010
PN-S-02205
BN-75/8931-03
BN-70/8931-05
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
PN-S-02205:1998
BN-67/8936-01
BN-76/8950-03

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis.
Grunty budowlane. Badania polowe, zastąpiona częściowo przez PN-88/B-04481
w zakresie p. 6.1, p. 6.2 i p. 6.3.
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 1: Analiza chemiczna.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni
podatnych.
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. Warunki techniczne
wykonania odbioru.
Badania hydrologiczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów sypkich na podstawie
uziarnienia i porowatości.

10.2. Inne dokumenty.
1.
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
2.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r., w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 poz. 430.
3.
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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Nazwa inwestycji

Przebudowa ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej
do ulicy Bydgoskiej

1.

Kod CPV
Numer specyfikacji

45212200-8
Nazwa specyfikacji

D-02.03.01c

Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża gruntowego

Wstęp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem wzmocnienia geosyntetykiem podłoża na gruncie słabonośnym
w ramach przebudowy ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Bydgoskiej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
i odbiorem wzmocnienia podłoża na gruncie słabonośnym za pomocą geosyntetyku i obejmuje:
ułożenie warstwy geotkaniny separacyjno – filtracyjnej.
1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1. Geosyntetyk - materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych włókien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością oraz
wodoprzepuszczalnością. Geosyntetyki obejmują: geosiatki, geowłókniny, geotkaniny, geodzianiny,
georuszty, geokompozyty, geomembrany.
1.4.3. Geotkanina - materiał tkany wytwarzany z włókien syntetycznych przez przeplatanie dwóch lub więcej
układów przędz, włókien, filamentów, taśm lub innych elementów.
1.4.4. Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu - wykorzystanie właściwości geosyntetyku przy
rozciąganiu (wytrzymałości, sztywności) do poprawienia właściwości mechanicznych gruntu nasypu.
1.4.5. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni terenu w obrębie pasa drogowego.
1.4.6. Słabe podłoże (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spełniające wymagań, wynikających z warunków
nośności lub stateczności albo warunków przydatności do użytkowania nasypu.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe 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.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST oraz zaleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 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. Geotkanina separacyjno - filtracyjna.
Geotknina powinna posiadać aprobatę techniczną IBDiM dopuszczenia do stosowania do celów drogowych.
Rodzaj zastosowanej geotkaniny powinien umożliwić dotrzymanie następujących parametrów mechanicznych
i hydraulicznych:
wytrzymałość na rozciąganie 33 kN/m (- 3 kN/m)
30 kN/m (- 3 kN/m)
wydłużenie przy zerwaniu: 34% (±8%)
22% (±5%)
odporność na przebicie CBR: 4200 N (-400N)
odporność na przebicie dynamiczne: 9 mm (+3 mm)
umowny wymiar porów 90%: 460 (±100) µm
wodoprzepuszczalność: 34 x 10-3 m/s (- 8 x 10-3 m/s)
waga: 205 g/m2
Geotkanina powinna być dostarczana w rolkach nawiniętych na tuleje lub rury. Wymiary (szerokość,
długość) mogą być standardowe lub dostosowane do indywidualnych zamówień. Rolki powinny być
opakowane w wodoszczelną folię, stabilizowaną przeciw działaniu promieniowania UV i zabezpieczone przed
rozwinięciem. Warunki składowania nie powinny wpływać na właściwości geotkaniny. Podczas
przechowywania należy chronić geotkaninę przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak również przed
długotrwałym (np. parotygodniowym) działaniem promieni słonecznych. Materiał należy przechowywać
wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, ułożonych poziomo na wyrównanym podłożu. Nie należy
układać na nich żadnych obciążeń. Opakowania nie należy zdejmować aż do momentu wbudowania.
Podczas ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed działaniem wysokich temperatur.
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Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania wzmocnienia geosyntetykiem.
W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu
do układania geowłókniny:
układarki o prostej konstrukcji, umożliwiającej rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki
do wysięgnika koparki, ciągnika, ładowarki itp.,
dopuszcza się ręczne układanie geowłókniny.

4.

Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2. Transport materiałów.
Geosyntetyki mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem:
opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną,
zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem się w czasie przewozu,
ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub
rozciąć geosyntetyk.

5.

Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót padano w D-00,00.00. "Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Zasady układania i zasypywania geotkaniny.
Podłoże gruntowe przed układaniem geotkaniny powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami
przedstawionymi w SST D-04.04.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża. Warstwa gruntu, na której przewiduje się
ułożenie geosyntetyku powinna być równa i bez ostrych występów, mogących spowodować uszkodzenie
geosyntetyku w czasie układania lub pracy. Metoda układania powinna zapewnić przyleganie geosyntetyku do
warstwy, na której jest układana, na całej jej powierzchni.
Sposób układania geotkaniny, szerokości pasów, niezbędne szerokości i sposób wykonania zakładów
i zawijań oraz kotwień należy stosować zgodnie z instrukcją producenta. Jeżeli szerokość wyrobu nie jest
dostosowana do wymiarów konstrukcji, to rolki materiału można ciąć na potrzebny wymiar za pomocą
odpowiednich urządzeń, np. noża, piły. Geotkaniny nie należy naciągać lub powodować jej zawieszenia na
wzgórkach (garbach) lub nad dołami.
W przypadku uszkodzenia geotkaniny, należy w uzgodnieniu z Inżynierem, przykryć to uszkodzenie pasami
geotkaniny na długości i szerokości większej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.
Niedopuszczalny jest ruch pojazdów gąsienicowych, walców okołkowanych i innych ciężkich maszyn
bezpośrednio po ułożonym materiale geotekstylnym. Geotkaninę można rozpakować z folii ochronnej
bezpośrednio przed układaniem, chroniąc ją przed uszkodzeniami mechanicznymi przed i w czasie montażu.

6.

Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 6.
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.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót.
Badania w trakcie robót polegają na wizualnej ocenie stopnia przygotowania podłoża dla potrzeb ułożenia
geosyntetyku, stanu technicznego geosyntetyku oraz przestrzegania zasad i wymogów producenta odnośnie
sposobu i warunków układania geosyntetyku.
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7.

Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ułożonego geosyntetyku.

8.

Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót określone są w 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 wg pktu 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoża,
- ułożenie geosyntetyku.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne"
oraz niniejszej SST.

9.

Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania robót obejmuje :
o
prace pomiarowe,
o
oznakowanie robót,
o
przygotowanie podłoża,
o
zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu,
o
ułożenie geosyntetyku,
o
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
o
odwiezienie sprzętu.

10.

Przepisy związane

BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
PN-S-02205:1998
PN-EN-963:1999
PN ISO 10319:1996
PN ISO 12956:2002
PN-EN ISO 13433:2006 (U)

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Geotekstylia i wyroby pokrewne.
Geotekstylia – Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek.
Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie charakterystycznej wielkości porów.
Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie wytrzymałości na dynamiczne
przebicie (metoda spadającego stożka).

Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP - IBDiM, Warszawa 2002.
Zalecenia i instrukcje producentów geosyntetyków.
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1.

Wstęp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej w związku z przebudową ulicy Łokietka
w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Bydgoskiej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
przykanalików i wpustów ulicznych w celu odwodnienia przebudowywanego odcinka ulicy i obejmują:
Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
Wykopy wykonywane koparkami chwytakowymi na odkład, kat. gruntu I-IV
Wykopy ręczne z podnoszeniem urobku żurawiem samochodowym w pojemnikach, grunt. kat. I-IV
Umocnienie pionowych ścian wykopów o głębokości do 3,0 m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat.
I-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką
Zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gruntem dowiezionym kat. I-II, głębokość wykopu do 3,00
m, szerokość 2,6 ÷ 4,5 m
Dowóz gruntu kat. I-II do zasypania wykopów (piasek)
Roboty ziemne w gruncie kat. I-IV uprzednio zmagazynowanym w hałdach z transportem urobku
samochodami - odwóz gruntu z wykopu
Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem (syfon
z dolnym podejściem). Studzienki z pierścieniem odciążającym, wpusty żeliwne klasy D-400 zwykłe, uchylne na
zawiasach z ryglem zabezpieczającym
Izolacja zewnętrznych powierzchni rur betonowych o średnicy 500 mm dyspersyjną hydroizolacyjną masą
asfaltową
1.4. Określenia podstawowe.
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.2.2.
1.4.2.3.
1.4.2.4.
1.4.2.5.
1.4.2.6.
1.4.3.
1.4.3.1.
1.4.3.2.
1.4.3.3.
1.4.3.4.
1.4.3.5.
1.4.3.6.
1.4.3.7.

1.4.4.
1.4.4.1.

Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków
opadowych.
Kanały.
Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.
Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.
Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej.
Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych.
Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika.
Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1 m.
Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci.
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli
i prawidłowej eksploatacji kanałów.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie,
na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli
i prawidłowej eksploatacji kanałów.
Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z
utwardzonych powierzchni terenu.
System odwodnienia liniowego - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód
opadowych z nawierzchni jezdni, nawierzchni chodników, nawierzchni stanowisk postojowych i placów
do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji deszczowej).
Elementy studzienek i komór
Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni
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1.4.4.2.
1.4.4.3.
1.4.4.4.
1.4.4.5.
1.4.4.6.

płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.
Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia
obsługi do komory roboczej.
Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory
roboczej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 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 D-00.00.00 „Wymagania
ogólne" pkt 2.
2.2. Rury kanałowe.
Rury kielichowe lite typu ciężkiego klasy „S” PVC (U) łączone na uszczelkę gumową. Rury o średnicy 200x5,9 mm
dla przykanalików wpustów ulicznych, zgodne z normą PN-EN 1401/2002.
2.3. Studzienki ściekowe i elementy studni kanalizacyjnych.
2.3.1. Wpusty uliczne żeliwne.
Wpusty żeliwne klasy D-400 uchylne na zawiasach z ryglem zabezpieczającym. Wpusty zwykłe z żeliwa szarego.
Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 124: 2000. Zwieńczenie wpustów ulicznych
wykonać zgodnie z normą PN-EN 124: 2000.
2.3.2. Kręgi betonowe prefabrykowane.
Do wykonania studzienek ściekowych
wibroprasowanego:
krążki pośrednie Ø 0,5 m,
elementy przyłączeniowe Ø 0,5 m,
dno osadnikowe Ø 0,5 m.

należy

zastosować

elementy

prefabrykowane

z

betonu

2.3.3. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane.
Pierścienie żelbetowe odciążające prefabrykowane dla wpustów ulicznych i remontowanych studni
kanalizacyjnych, powinny być wykonane z betonu wibrowanego klasy C25/30 zbrojonego stalą StOS.
2.3.4. Płyty żelbetowe prefabrykowane.
Płyty żelbetowe prefabrykowane dla wpustów ulicznych, powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu
wibrowanego klasy C25/30 zbrojonego stalą StOS.
Płyty żelbetowe prefabrykowane pokrywowe nastudzienne dla remontowanych studni kanalizacyjnych,
powinny być wykonane z betonu wibrowanego klasy C25/30 zbrojonego stalą StOS i dostosowane do średnicy
istniejących studni.
2.4. Kruszywo na obsypkę.
Obsypka powinna być wykonana z piasku odpowiadającego wymaganiom normy PN-EN 13139:2003/AC:2008.
2.5. Beton.
Beton C8/10 na warstwę wyrównawczą powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1.
2.6. Składowanie materiałów.
2.6.1. 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.
2.6.2. Kręgi.
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na
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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.
2.6.3. Wpusty żeliwne.
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości
maksimum 1,5 m.
2.6.4. 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 D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 3.
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 podsiębiernych,
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 D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2. Transport rur kanałowych.
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
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.
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 średnicy 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.4. Transport wpustów żeliwnych.
Wpusty mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem
się podczas transportu.
4.5. 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.
4.6. Transport kruszyw.
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.7. Transport cementu.
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.
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Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.
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 Inżynierowi.
5.3. Roboty ziemne.
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie)
powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu.
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 Inżynierem.
Ręczne wykopy wykonać w miejscach skrzyżowania tras kanałów z istniejącym uzbrojeniem podziemnym
(energetycznym, telekomunikacyjnym, wodociągowym, gazowym) w celu dokładnego ich zlokalizowania
i odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem pod nadzorem ich gestora. Istniejące uzbrojenie
krzyżujące się z wykopami należy zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie na wykopie. Ściany
wykopów należy umocnić wypraskami stalowymi układanymi poziomo lub pełnymi płytami szalunkowymi typu
„Krings”.
5.4. Przygotowanie podłoża.
Projektowane kanały należy posadowić na niewzruszonym gruncie rodzimym odpowiednio uformowanym. Dno
wykopu należy przegrabić usuwając większe frakcje gruntu i kamienie. Następnie należy wykonać podłoże
z materiałów sypkich o grubości 15 cm. Bezpośrednie podłoże uformować na kat 120˚ , tak aby do gruntu
przylegało 1/3 obwodu rury. Ułożone kanały zabezpieczyć obsypką ochronną z piasku średniego
zagęszczonego. Grubość obsypki powinna wynosić 30 cm. Obsypkę ochronną wykonać warstwami co 15 cm.
Pozostałą obsypkę wykonać z gruntu rodzimego z wykopu z jego przesianiem.
5.5. Wykonanie podwieszeń.
Krzyżujące się z wykopami pod projektowane kanały i przykanaliki istniejące uzbrojenie podziemne tj. kable
energetyczne i telekomunikacyjne, gazociągi i wodociągi, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem
i zerwaniem przez wykonanie odpowiednich konstrukcji podparć i podwieszeń w następujący sposób:
kable energetyczne i telekomunikacyjne obudować dwudzielną rurą osłonową z PVC i podwiesić na
długości min. 1,5 m od osi skrzyżowania: dla kabli NN rura o średnicy 110 mm, dla kabli WN rura o średnicy
160 mm.
przewody gazowe w odległości od kanalizacji mniejszej niż 2,0 m obudować rurą ochronną połówkową
zgodnie z normą PN-87/PN-34501,
przewody wodociągowe w przypadku nie zachowania w pionie odległości 0,5 m od projektowanych
kanałów należy zabezpieczyć rurą ochronną PVC lub PEHD o długości l = 1,5 – 2,0 m w przypadku układania
kanalizacji pod wodociągiem, połowizną rury PVC lub PEHD o długości l = 1,5 – 2,0 m jeżeli kanalizacja
układana jest nad wodociągiem (dla przewodów wodociągowych o średnicy 32-63 mm PE rurą o średnicy
110 mm PVC, dla przewodów wodociągowych o średnicy 110-125 mm PE rurą o średnicy 280 mm PE).
5.6. Roboty montażowe.
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
5.6.1. Rury kanałowe i przykanaliki.
Przy budowie kanałów rurowych i przykanalików należy przestrzegać wymogów zawartych w normie
PN-EN 1610/2002 (Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych) oraz instrukcji wykonania i odbioru
zewnętrznej sieci kanalizacyjnej producenta. W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać: wymogów
zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczególnych użytkowników, wymogów zawartych w normach,
przepisów BHP przy wykonaniu robót budowlano-montażowych, instrukcji budowy i montażu producentów
materiałów. Przed przystąpieniem do robót montażowych należy wyprofilować i wyrównać podłoże. Przed
opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny. Szczególną uwagę należy zwrócić na
prawidłowość wykonania połączeń i uszczelnień rur. Montaż rur ich obsypkę oraz zasypkę wykonać zgodnie z
instrukcjami producentów rur.
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0oC, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać
w temperaturze nie mniejszej niż +8oC.
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Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego
kanału przed zamuleniem.
5.6.2. Studzienki deszczowe - wpusty deszczowe.
Wpusty deszczowe żeliwne klasy D-400 uchylne na zawiasach o wym. 430x620 mm. Studzienki wykonać jako
prefabrykowane betonowe z osadnikiem na piasek o wysokości do 1,0 m z syfonem. Studzienki wpustów
ulicznych wykonać z elementów prefabrykowanych betonowych:
prefabrykowanego pierścienia odciążającego,
krążków pośrednich Ø 0,5 m,
elementu przyłączeniowego Ø 0,5 m,
dna osadnikowego Ø 0,5 m.
Zwieńczenia wpustów ulicznych wykonać zgodnie z normą PN-EN 124/2000. Betonowe studzienki do wpustów
ulicznych wykonać zgodnie z normą DIN 4052.
5.6.3. Remont istniejących studni kanalizacyjnych.
Wykonanie remontu istniejących studni kanalizacyjnych dla kanalizacji deszczowej i sanitarnej obejmuje:
demontaż istniejącego włazu kanałowego,
demontaż istniejącej płyty pokrywowej i ewentualnie pierścienia odciążąjącego,
oczyszczenie studzienek rewizyjnych,
regulacja pionowa studni kanalizacyjnych H do 0,5 m z uzupełnieniem stopni, wykonaniem kinety,
naprawą uszkodzeń,
dostawa i montaż nowego prefabrykowanego pierścienia odciążającego (dostosowanego
do średnicy istniejącej studni),
dostawa i montaż nowej prefabrykowanej żelbetowej płyty pokrywowej (dostosowanej
do średnicy istniejącej studni),
montaż nowego włazu żeliwnego typu ciężkiego klasy D-400 z logo określonym przez Toruńskie
Wodociągi Sp. z o.o. (włazy jak na poprzednim odcinku ulicy Dożynkowej).
5.6.4. Izolacje.
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnętrznych powierzchniach zaprojektowanych studzienek z betonu
C35/45, powyżej wody gruntowej nie jest wymagane. Powierzchnie zewnętrzne betonowych wpustów ulicznych
należy zagruntować zaprawą bitumiczną (dyspersyjną hydroizolacyjną masą asfaltowo-kauczukową).
5.6.5. Próby szczelności.
Po zamontowaniu kanałów i pozostawieniu odkrytych złączy należy przeprowadzić próbę szczelności wg normy
PN-EN 1610/2002 (Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych) i instrukcji producenta rur i studzienek.
5.6.6. Obsypka, zasypanie wykopów i ich zagęszczenie.
Po zakończeniu robót montażowych i wykonaniu prób ciśnieniowych przewodów należy zasypywać wykopy
warstwami do wysokości 30 cm powyżej klucza, w sposób ręczny rodzimym gruntem piaszczystym, a następnie
mechanicznie przesianym gruntem rodzimym piaszczystym. Zasypki wykonać starannie, ubijając lekko zwilżony
grunt warstwami o grubości max. 20 cm, z dokładnym zagęszczeniem poszczególnych warstw. Szczególnie
dokładnie zagęścić warstwę po bokach rur. Stopień zagęszczenia poszczególnych warstw powinien osiągnąć
wz = 0,97 ÷ 1,0.

6.

Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6.
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 SST 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,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,
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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 5.6.6,
rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.

7.

Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową jest:
dla wykonania robót ziemnych [m3] (metr sześcienny)
dla wykonania umocnienia ścian wykopów [m2] (metr kwadratowy)
dla zabezpieczenia urządzeń podziemnych [kpl.] (komplet)
dla wykonania podłoża z materiałów sypkich [m2] (metr kwadratowy)
dla montażu rur i izolacji [m] (metr)
dla próby szczelności [próba] (próba)
dla montażu studzienek ściekowych, montażu przejść szczelnych, itp. [szt.] (sztuka)
dla wykonania remontu istniejących studni [kpl.] (komplet)

8.

Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w 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 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.

9.

Podstawa płatności

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności robót.
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonanych robót obejmuje:
oznakowanie robót,
zakup i dostawę materiałów,
wykonanie robót przygotowawczych,
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wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podłoża,
ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studzienek ściekowych,
wykonanie remontu istniejących studni,
dostawę i montaż włazów kanałowych, pierścieni odciążających, płyt pokrywowych
wykonanie izolacji studzienek,
wykonanie przejść szczelnych,
zabezpieczenie istniejących urządzeń podziemnych,
wykonanie obsypki, zasypanie i zagęszczenie wykopu,
wykonanie próby szczelności,
odwóz nadmiaru gruntu,
czyszczenie kanałów rurowych i studzienek kanalizacyjnych,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.

Przepisy związane

10.1. Normy.
1. PN-EN 124: 2000

2.

PN-EN 197-1: 2002

3.
4.

PN-EN 206-1
PN-EN 1301: 2002

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

PN-H-74051-00
PN-H-74051-02
PN-H-74080-01
PN-H-74080-04
PN-H-74086
BN-88/6731-08
PN-EN 1610/2002
PN-EN 1401-1

13.
14.
15.

PN-B-10729/1999
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 13242+A1:2010

16.
17.

PN-C-89205
PN-EN 1115:2002

18. PN-92/B-1035
19. PN-EN 13139:2003
/AC:2008

Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakością.
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego użytku
Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badanie i ocena
zgodności
Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.
Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego).
Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.
Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa .
Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.
Cement. Transport i przechowywanie.
Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy
przewodowe z zamkniętego polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczące rur, kształtek i system.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Kruszywa do betonu.
Kruszywa do niezwiązanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ciśnieniowej
deszczowej i ściekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej
żywicy poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem szklanym (GRP).
Przewody kanalizacyjne – wymagania i badania przy odbiorze.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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1.

Wstęp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z budową kanalizacji ściekowej przeznaczonej do odprowadzenia ścieków
z nieruchomości w ramach przebudowy ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy
Bydgoskiej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji
ściekowej przeznaczonej do odprowadzenia ścieków z nieruchomości.
W/w zadanie obejmuje: demontaż istniejących rur kanalizacyjnych o średnicy 200 mm, demontaż studni
kanalizacyjnej o średnicy 100 m, budowę kanalizacji sanitarnej z rur PVC wg PN-EN 1401:2002 (U) klasy SN8 (litych)
o średnicy 200x5,9 mm, budowę studni kanalizacyjnej o średnicy 1200 mm.
1.4. Określenia podstawowe.
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 1.4.
1.4.1.

Kanalizacja ściekowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków .

1.4.2.

Kolektor ściekowy – kanał ściekowy wraz z urządzeniami przeznaczony do grawitacyjnego
odprowadzania ścieków.
Kanał ściekowy - linia budowlana, przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.

1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.
1.4.8.
1.4.9.
1.4.10.

Przykanalik ściekowy - kanał przeznaczony do połączenia nieruchomości z siecią kanalizacji
ściekowej.
Urządzenia - elementy uzbrojenia sieci.
Studnia przelotowa, połączeniowa i kaskadowa – elementy uzbrojenia sieci służące do włączenia
przykanalików i kanałów, kontroli przepływu ścieków i wykonywania obsługi sieci.
Studnia przykanalika – element uzbrojenia sieci służący do włączenia instalacji kanalizacyjnej
nieruchomości, kontroli przepływu ścieków i wykonywania obsługi sieci.
Przepompownia ścieków – komora wyposażona w pompy zatapialne i osprzęt hydraulicznomechaniczny wraz z układem sterowniczo-alarmowym.
Rurociąg tłoczny ścieków – linia budowlana, przeznaczona do ciśnieniowego odprowadzania
ścieków.
Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-1 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.

Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano D-00.00.00 „Wymagania
ogólne" punkt 2.
2.2. Materiały stosowane do wykonania kanalizacji ściekowej.
2.2.1. Rury.
•
Dla kanałów ściekowych z rur PVC wg PN-EN 1401:2002 (U) klasy SN8 (litych) o średnicy 200x5,9 mm.
2.2.2.
•

Studnie przelotowe.
Komora robocza z kręgów żelbetowych średnicy 1,20 m z betony klasy min. C40/50 wodoszczelnego W8 o nasiąkliwości poniżej 4%, dno wykonane jako monolit z kręgiem 1,20 m wyposażone w przejścia
szczelne przez ścianę dla włączenia rur PVC ( elementy prefabrykowane przez zakład prefabrykacji ),
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•
•
•
•

kineta z betonu B-20.
Płyta żelbetowa pokrywowa typu PP144/60 wg KB-38.4.3/2-69.
Właz kanałowy przejazdowy typu ciężkiego kl. D-400 wg PN-H-74051/02.
Stopnie złazowe żeliwne wg PN-64/H-74086 montowane na etapie prefabrykacji.
Zaprawa cementowa kl. B8 wg PN-b-14501 – łączenie kręgów oraz płyt prefabry-kowanych.

2.2.3

Kształtki kanalizacyjne PCW .
Kształtki kanalizacyjne zastosowane do włączenia w kanały przykanalików oraz służące do zmiany
kierunku trasy kanału z PCW kl. S o sztywności obwodowej SN > 8 kN/m2 łączone na uszczelki.

2.2.4.

Materiały do izolacji powłokowych.
Materiałami do izolacji powłokowych elementów betonowych są środki bitumiczne np. Abizol „R”
i Abizol „P” lub odpowiedniki innych producentów stosowane wg opisów na rysunkach.

2.2.5. Składowanie materiałów.
a) Rury i kręgi
Rury można przechowywać na otwartej przestrzeni, należy układać je w pozycji leżącej jedno - lub
wielowarstwowo albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wolna od
kamieni, zagłębień i błota, z możliwością odprowadzenia wody opadowej. W przypadku składowania
poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć
na podkładkach drewnianych. Podobnie na podkładkach
drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada
powyższym wymaganiom. Wyroby należy układać wg poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
b) Wpusty żeliwne, włazy żeliwne i stopnie włazowe żeliwne
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przechowywane na „wolnym powietrzu" na paletach w stosach
o wysokości maksymalnej do 1,5 m. Należy uważać, aby skrzynka lub ramka nie wystawała poza powierzchnię
palety. Jednostki powinny być układane w stosy z zachowaniem wolnych przejść między nimi, gwarantujących
możliwości użycia sprzętu mechanicznego do załadunku i rozładunku.
c) Kruszywo
Składowisko materiału kamiennego powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji
odwadniającej. Podłoże składowiska powinno być wyrównane, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.
d) Elementy prefabrykowane
Składowisko elementów prefabrykowanych powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka
kanalizacji odwadniającej. Podłoże składowiska powinno być wyrównane, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

3.

Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania kanalizacji ściekowej.
3.2.1. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych.
Do wykonania robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych można stosować następujący sprzęt:
piła do cięcia asfaltu i betonu,
sprężarka pow. przew. spalin.4-5 [m3/min],
żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 [t],
koparka 0.15 - 0.25 [m3],
spycharka kołowa 74 [kW],
samochód dostawczy do 0,9 [t],
samochód samowyładowczy 5-10 [t],
ciągnik z przyczepami ,
sprzęt do zagęszczania gruntu:
o
zagęszczarka wibracyjna,
o
ubijak spalinowy,
specjalistyczny sprzęt do uzupełnienia nawierzchni.
3.2.2. Sprzęt do robót montażowych.
spawarka,
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urządzenie do przewiertów sterowanych,
wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym do 1,6 [t],
koparka 0.15 - 0.25 [m3],
spycharka kołowa 74 [kW],
zgrzewarka doczołowa do rur PE,
samochód dostawczy do 0,9 [t],
samochód beczkowóz 4[t],
samochód skrzyniowy 5÷10 [t],
samochód mieszarka z pompą do betonu,
samochód samowyładowczy 5÷10 [t]
żuraw samochodowy 12÷16 [t].
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4.

Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 4.
Rodzaj środków transportu musi być zaakceptowany przez Inżyniera.
4.2. Transport materiałów do budowy kanalizacji ściekowej.
4.2.1. Transport rur
Rury PCW można przewozić w krytych lub otwartych środkach transportu. Rury powinny być układane w pozycji
poziomej wzdłuż środka transportu. Wyroby przewożone w pozycji poziomej należy zabezpieczyć przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdu.
Podczas układania rur w sposób warstwowy górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu
o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Podczas załadunku i wyładunku oraz przewożenia materiałów na
środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym.
4.2.2. Transport elementów studni połączeniowych, przelotowych i kaskadowych.
Transport elementów studni może odbywać się samochodami lub innymi dowolnymi środkami transportowymi
w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. W celu usztywnienia ułożonych elementów
oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu mocowane do podkładów lub
zaczepów na środkach transportowych.
4.2.3. Transport wpustów żeliwnych, włazów i stopni włazowych żeliwnych.
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy
je
ustawiać
równomiernie
na
całej
powierzchni
ładunkowej,
obok
siebie
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jednostki ładunkowe należy układać
w warstwach w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety. Rozmieszczenie jednostek powinno
umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.
4.2.4. Transport mieszanki betonowej.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca powinien zapewnić takie środki transportu, które nie spowodują:
segregacji składników,
zmiany składu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki,
obniżenia temperatury przekraczającego granicę określoną w wymaganiach technologicznych oraz
zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie mieszanki.
4.2.5. Transport kruszywa.
Do transportu kruszywa użytego do wykonania podsypki i betonu można stosować dowolne środki transportu
samochodowego.
4.2.6. Transport studni prefabrykowanych i przepompowni.
Do transportu stosować środki transportu samochodowego wg zaleceń producenta..

5.

Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 5.
Wykonawca robót powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji robót i harmonogram
robót, uwzględniając wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana kanalizacja ściekowa.
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5.2. Zakres wykonywanych robót.
5.2.1. Wytyczenie w terenie.
Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji ściekowej Wykonawca powinien ustalić punkty stałe
i charakterystyczne konieczne do wytyczenia trasy kolektorów, przykanalików, sieci wodociągowej i rurociągu
tłocznego wraz z lokalizacją studni na kolektorach i przykanalikach.
Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe (z rzędnymi
sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekazać Inżynierowi.
Od momentu przejęcia, zabezpieczenie i ochrona przed zniszczeniem oraz ewentualnie odtworzenie
uszkodzonych punktów należy do Wykonawcy.
5.2.2. Roboty przygotowawcze.
W miejscach robót, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie
odgrodzić od strony ruchu (a na noc należy dodatkowo oznaczyć światłami ostrzegawczymi).
Budowa powinna być zabezpieczona przed możliwością zalania wodą pompowaną z wykopu lub z opadów
atmosferycznych przez wykonanie ciągu odprowadzającego wody.
5.2.3. Roboty ziemne.
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową. Ewentualne zmiany
powinny być udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez Inżyniera. Dno wykopu
wykonanego mechanicznie ustala się na poziomie o 20 cm wyższym od projektowanego. Roboty ziemne
wykonywać w wykopach o ścianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi zakładanymi poziomo
z ręcznym i mechanicznym wydobyciem urobku w zależności od uzbrojenia podziemnego znajdującego
się w wykopie. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy sprawdzić czy stan i właściwości
gruntu odpowiadają zaleceniom Dokumentacji Projektowej odnośnie wykonania kanalizacji .
5.2.4. Przygotowanie podłoża.
Podłożem powinien być nienaruszony grunt rodzimy.
5.2.5. Fundamenty.
Fundamenty pod studnie należy wykonać z betonu o parametrach zgodnych z opisem, na zagęszczonym
podłożu w wykonanym wykopie.
5.2.6. Roboty montażowe.
Po prawidłowym wykonaniu robót przedstawionych w punktach 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 i 5.2.4 niniejszej ST można
przystąpić do wykonywania robót montażowych.
a) Wykonanie kanałów ściekowych
W trakcie robot montażowych należy przestrzegać obowiązujących „Warunków technicznych wykonania
i odbioru robót budowlano-montażowych; część II - Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych. Kanały
ściekowe i przkanaliki wykonać z rur PVC łączonych uszczelki gumowe, posadowionych bezpośrednio
na gruncie rodzimym lub podsypce piaskowej wg szczegółowych opisów zawartych na profilach podłużnych
kolektorów. Z uwagi na obciążenie gruntem i obciążenie komunikacyjne w zależności od usytuowania kanału
zastosowano rury lite klasy S o sztywności SR = 8 kN/m2. Opisy stosowanej klasy rur umieszczono na profilach
podłużnych kolektorów.
Rury PVC montować na podsypce piaskowej-żwirowej o normalnej wilgotności wykonanej z gruntu rodzimego(
w przypadku gruntów spoistych z gruntu dowiezionego), nie zagęszczoną o grubości 10 do 15 cm,
z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne – kąt podparcia co najmniej 900. Obsypkę do wysokości 0,3 m
nad rurę (po zagęszczeniu) wykonać z dowiezionego piasku, żwiru lub mieszaniny piasku i żwiru i zagęścić
ręcznie warstwami o grubości 10-15 cm poprzez gęste udeptywanie lub przy użyciu ubijaków drewnianych.
Intensywność zagęszczania zależy od warunków obciążenia: w jezdniach i chodnikach ilość cykli 3, poza
drogami 1. Szczegółowy sposób przygotowania podłoża, obsypki i zasypki określa katalog techniczny
producenta rur użytych do budowy kanałów. Spadki kanałów i przykanalików powinny być zgodne
z dokumentacją projektową.
b) Wykonanie betonowych studni połączeniowych, przelotowych, kaskadowych i rozprężnych.
Studzienki należy wykonać na uprzednio wzmocniowym (warstwa żwiru lub tłucznia) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym. Studzienki na kolektorze wykonać w uprzednio przygotowanym
wykopie o ścianach umocnionych wypraskami. . Montaż studni prefabrykowanych, kręgów żelbetowych oraz
pokryw do studni odbywać się będzie mechanicznie przy zastosowaniu dźwigu samojezdnego lub koparki. Dno
studzienki rozprężnej należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. Studzienki
zakończyć włazami typu ciężkiego kl. D-400. Stopnie włazowe w komorze roboczej należy montować mijankowo
w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i odległości poziomej osi stopni 0,30 m.
Z uwagi na zagłębienie kanałów poniżej poziomu wody gruntowej, studnie z betonu do wysokości 0,5 m powyżej
wody gruntowej izolować jak niżej:
•
łączenie kręgów spoinować środkiem MAXREST firmy DRIZORO,
•
izolację wewnętrzną wykonać środkiem MAXSEAL w ilości :
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pierwsza warstwa 1,5 kg/m2 .druga warstwa 1,0 kg/m2,
izolację zewnętrzną wykonać środkiem MAXSEAL FOUNDATION w ilości:
pierwsza warstwa 1,5 kg/m2 ,druga warstwa 1,0 kg/m2.
Elementy betonowe powyżej wody gruntowej należy izolować wewnątrz 2 razy abizolem "R" i na zewnątrz 2 razy
abizolem "R" i jeden raz abizolem "P".
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami Inżyniera.
Włączenia kaskadowe studni betonowych do wykonać kształtek kanalizacyjnych PCW 160 lub PCW 200 klasy
S (trójnik 45° ,łuk 45° i kolano 90°).
•

c) Wykonanie studni z elementów prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane wg systemu kanalizacyjnego dla studni o średnicy 0,425 m wykonane z PP,PE ,PCW
i żeliwa montować wg instrukcji montażu opracowanych przez producenta. Montaż rozpocząć od ustawienia
kinety w poziomie na przygotowanej warstwie posypki. W kinetę wyposażoną w uszczelkę gumowa włożyć
przycietą na odpowiednią wysokość rurę trzonową. Zmontowaną wraz z rurami kanałowymi kinetę z rurą
trzonową obsypać zasypką wg opisu jak dla rur kanałowych. Po zasypaniu do poziomu terenu zamontować
teleskop z uszczelką i odpowiednim włazem kanałowym. Kształtki kanalizacyjne z PCW stanowiące dodatkowe
uzbrojenie zamontować wg rysunku
d) Wykonanie włączeń do kanałów.
Włączenia przykanalika bezpośrednio do kanału Ø 0,20 m lub 0,30 m wykonać za pomocą trójnika PCW
200/160/88o i rury pionowej PCW wyprowadzonej do poziomu jezdni i obudowanej skrzynką hydrantu
podziemnego. Na rurze pionowej zabudować trójnik PCW 160/160/88°, do którego zostanie włączony przykanalik
z posesji. Rurę pionową zaślepić korkiem aby podczas prac modernizacyjnych ulicy nie nastąpiło zapiaszczenie
kanału. Parametry kształtek PCW podano w zestawieniach.
Włączenia bezpośrednie do kanału Ø 0,20 m wykonywać za pomocą trójnika 200x160/45° kl. S oraz łuków
160/45° kl. S.
e) 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 wynosić 0,95
wg Proctora.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem.

6.

Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 6.
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji ściekowej powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz
robót.
6.2. Sprawdzenie kształtu i wymiarów.
Sprawdzenie kształtu i wymiarów należy przeprowadzić za pomocą przymiaru z podziałką milimetrową. Miejsca
sprawdzenia wymiarów, w zależności od kształtu elementów są następujące:
długość,
średnica wewnętrzna,
grubość ścianki.
6.3. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; należy wykonać oględziny powierzchni elementów w celu stwierdzenia czy
elementy nie posiadają uszkodzeń. Badanie uszkodzeń na powierzchni i krawędzi elementów należy
przeprowadzić przez oględziny i pomiary wykonane za pomocą przymiaru stalowego z podziałką milimetrową
z dokładnością do 1 mm.
6.4. Kontrola jakości poszczególnych elementów.
Sprawdzeniu jakości podlegają następujące elementy, wykonane wg postanowień Dokumentacji Projektowej:
wykonanie podłoża pod kolektory, przykanaliki i studnie,
jakość rur przewodowych,
jakość wyrobów żeliwnych: wpustów, włazów kanałowych i stopni żeliwnych
szczelność przewodów i studni,
spadki kolektorów i przykanalików,
wykonanie zasypu i zagęszczenie gruntu wokół studni.
6.5. Dopuszczalne tolerancje wymiarów.
Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzić, uwzględniając dopuszczalną odchyłkę:
odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu ± 10 cm,
odchylenie wymiarów w planie ± 10 cm,
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wskaźnik zagęszczenia Wz zasypki przewodu powinien wynosić nie mniej niż 0,95 wg Proctora.
6.6. Ocena wyników badań.
Wszystkie zastosowane materiały powinny spełniać wymagania określone w pkt 2 niniejszej SST.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnio-ne, należy daną fazę robót uznać
za niezgodną z wymaganiami normy PN-92/B-10735 i po wykonaniu poprawek przeprowadzić ponowne
badania.

7.

Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 7.
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych
materiałów.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową są:
1 [m] (metr) dla wykonania kolektorów z rur,
1 [m2] (metr kwadratowy) powłokowych izolacji elementów uzbrojenia sieci,
1 [szt.] (sztuka) dla wykonania studni.

8.

Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 8.
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
wykonane wykopy pod kolektory,
wykonana podsypka pod kolektory i studnie,
roboty montażowe rur kolektorów,
wykonanie obudowy z podstawa betonową,
wykonane studnie,
zasypany zagęszczony wykop,
wykonanie powłokowych izolacji elementów betonowych.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogólnego postępu robót.
8.3. Odbiór końcowy.
Podczas odbioru końcowego powinny być przedłożone następujące dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających,
instrukcja obsługi, bhp i p.poż. przepompowni ścieków,
inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawnioną jednostkę geodezyjną.
Materiały użyte do budowy kanalizacji odwadniającej powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową
i spełniać warunki określone w odpowiednich normach szczegółowych, a w przypadku braku norm powinny
odpowiadać warunkom technicznym określonym przez producenta na podstawie posiadanych atestów.

9.

Podstawa płatności

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności robót.
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania robót obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
koszt zakupu i transport materiałów,
wykonanie wykopu,
odwodnienie wykopu,
przygotowanie podłoża,
wykonanie powłokowych izolacji elementów betonowych,
wykonanie fundamentów i podsypki,
wykonanie kolektorów, rurociągu tłocznego i przykanalików wraz z elementami uzbrojenia sieci,
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zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Dokumentacją Projektową i wskazaniami
Inżyniera oraz zaleceniami producenta materiałów,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacyjnych,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.

Przepisy związane

10.1. Normy.
PN-B-06250

Beton zwykły.

BN-83/8971-06/00

Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.

PN-EN-12201-2 2004

Rury i kształtki z PE100.

BN-78/6741-07

Wyroby
przemysłu
ceramiki
budowlanej.
Przechowywanie
i transport.
Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodów PCW do odwadniania i kanalizacji.

PN-EN-1401-1-1999
BN-83/8836-02
PN-92/B-10735

Przewody
podziemne.
Roboty
ziemne.
Wymagania
i badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-90/B-14501
PN-72/H-83104

Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

PN-58/C-96177

Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.

PN-88/B-04481

Badania próbek gruntu.

PN-92/B-10729

Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-01070

Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.

PN-EN 124:2000

PN-87/B-01060

Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakością.
Sieć wodociągowa zewnętrzna, obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.

PN-81/B-107255

Próba szczelności

PN-81/C-89203

Rury z tworzywa sztucznego

PN-89/M-74091

Hydranty nadziemne

PN-E-08106;1992

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy(kod IP)

PN-IEC 60346-4-41

Ochrona przeciwporażeniowa

PN-IEC 60346-4-42

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

PN-IEC 60346-4-43

Ochrona przed prądem przetężeniowym

PN-IEC 60346-4-47

Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

PN-IEC 60346-5-54

Uziemienia i przewody ochronne

10.2. Inne dokumenty.
Katalog Budownictwa.
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych opracowany przez „Transprojekt" Warszawa.
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i kanalizacyjnych opracowane przez B.P.C. W i K „Cewok" i B.P.B.B.O. Miastoprojekt Warszawa zaakceptowane i zalecane do
stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy sierpień 1984 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych; część II - Roboty instalacji sanitarnych
i przemysłowych - Warszawa 1974 r.
Katalogi Nakładów Rzeczowych nr KNR2-16,KNR2-18, ,KNNR11.
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1.

Wstęp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem profilowania i zagęszczenia podłoża gruntowego pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w ramach przebudowy ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej
do ulicy Bydgoskiej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
profilowania i zagęszczenia podłoża gruntowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, i obejmują:
- profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie w gruncie kategorii II – IV.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w D-00.00.00.
"Wymagania ogólne" punkt 1.4.
1.4.1.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona
wg wzoru:

IS =

ρd
ρ ds

gdzie:

ρd ρ ds -

gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3),
maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12,
(Mg/m3),

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność robót z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.

Materiały

Nie występują.

3.

Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót.
Wykonawca przystępujący do wykonania profilowania i zagęszczania podłoża powinien
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem,
− 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 D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 4.
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Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót.
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania
profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.
5.3. Profilowanie 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.
Tabela nr 1

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (IS)
Minimalna wartość wskaźnika IS

Strefa nasypu

kategoria ruchu KR1 – KR2
Górna warstwa o grubości 20 cm

1,00

Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości
od powierzchni robót ziemnych
od 0,2 m do 1,2 m

1,00

5.4. Zagęszczenie podłoża.
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.
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-02205. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej.
5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża.
Podłoże 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 Inżyniera.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inżynier 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 wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 6.
6.2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.

dotyczących
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Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów zagęszczonego i wyprofilowanego podłoża
Lp.

Wyszczególnienie badań

1
2
3
4
5

Szerokość
Równość podłużna
Równość poprzeczna
Spadki poprzeczne
Rzędne wysokościowe
Ukształtowanie osi
w planie
Zagęszczenie
Wilgotność gruntu

6
7
8

Dopuszczalna odchyłka od
projektowanej
+10 cm, -5 cm
< 20mm
< 20mm
± 0,5%
+1 cm , -2 cm

Minimalna częstotliwość badań
co 25 m
co 25 m
co 25 m
co 25 m
co 25 m

± 5 cm

co 25 m

nie dopuszcza się
-20%,+10%

w 2 punktach na dziennej działce roboczej

6.2.1. Szerokość profilowanego podłoża.
Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.
6.2.2. Równość profilowanego podłoża.
Nierówności podłużne 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.
6.2.3. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją
± 0,5%.
6.2.4. Rzędne wysokościowe.
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.2.5. Ukształtowanie osi w planie.
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.2.6. Zagęszczenie 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 nie
powinna być większa od 2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-EN 1097-5:2008. Wilgotność gruntu podłoża
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.
6.3. Usuwanie wad.
Wszystkie elementy, które obiegają od określonych tolerancji lub nie spełniają podanych wymagań muszą być
poprawione na koszt Wykonawcy. Naprawienie powinno polegać na ponownym spulchnieniu podłoża
co najmniej do głębokości 10 cm, i powtórnym zagęszczeniu . Dodawanie nowego materiału bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest nie dopuszczalne.

7.

Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego profilowania i zagęszczania podłoża.

8.

Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 8.
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Profilowanie i zagęszczenie odbierane jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Do
odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową jeżeli zostały spełnione wszystkie
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wymagania określone w punkcie 5 i 6 niniejszej SST. W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres
wykonania robót poprawkowych, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać niezwłocznie i na koszt własny.

9.

Podstawa płatności

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności robót.
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności robót podano D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 [m2] wykonanego profilowania i zagęszczenia obejmuje następujące czynności:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze ,
profilowanie podłoża,
zagęszczenie podłoża,
wywóz nadmiaru gruntu poza teren budowy ,
wykonanie badań i pomiarów kontrolnych ,
porządkowanie miejsca robót.

10.

Przepisy zawiązane

PN-87/S-02201

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział i określenia.

PN-B-04481

Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

PN-S-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-75/8931-03

Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych.

BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

PN-EN 1097-5:2008

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczenie
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-02205
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Wstęp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót, związanych z wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża dla przebudowy ulicy Łokietka
w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Bydgoskiej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST, dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstwy
ulepszonego podłoża i obejmują:
wykonanie warstwy ulepszonego podłoża: grunt niewysadzinowy o CBR ≥ 20%, warstwa pełni rolę
warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (jezdnia),
wykonanie warstwy ulepszonego podłoża: grunt niewysadzinowy o CBR ≥ 20%, warstwa pełni rolę
warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (wjazdy).
1.4. Określenia podstawowe.
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 1.5.

2.

Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D-00.00.00 „Wymagania
ogólne" punkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:
piaski,
pospółki,
żwir i mieszanka.
2.3. Wymagania dla kruszywa.
2.3.1. Szczelność.
Kruszywa do wykonania warstw odsączających powinny spełniać warunek szczelności, określony zależnością:

D15
≤5
d 85
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odsączającej,
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża.
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być spełniony,
gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.
2.3.2. Zagęszczalność.
Użyte kruszywo powinno mieć wskaźnik różnoziarnistości U o wartości co najmniej 5 i umożliwiać uzyskanie
wskaźnika zagęszczenia równego 1,00 według normalnej próby Proctora (PN-88/B-04481, metoda I lub II),
badanego zgodnie z normą BN-77/8931-12.
Wskaźnik różnoziarnistości U należy określić zależnością:

U=

d 60
≥5
d10

gdzie:
d60 – wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odsączającą,
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d10 – wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odsączającą.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających powinien spełniać wymagania normy PN-EN 12620.
Żwir i mieszanka stosowane do wykonania warstw odsączających powinny spełniać wymagania normy
PN-EN 13242.
Kruszywo naturalne w postaci pospółki do wykonania warstwy z materiału niewysadzinowego powinno
umożliwiać uzyskanie dla wymienianej warstwy gruntu wskaźnika nośności CBR = 25%.
2.4. Wodoprzepuszczalność.
Wartość współczynnika wodoprzepuszczalności powinna przekraczać 8 m/dobę.
2.5. Składowanie materiałów.
Kruszywa powinno być dostarczone bezpośrednio na budowę z miejsca pozyskania.
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstw odsączających nie jest wbudowane bezpośrednio po
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien
zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże
w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

3.

Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania warstw odsączających.
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw odsączających powinien wykazać się możliwością korzystania
z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania SST jakości robót.
Do wykonania warstwy odsączającej nawierzchni należy stosować następujący sprzęt mechaniczny:
walce dostosowane do wielkości zagęszczanej powierzchni,
równiarki
płyty wibracyjne,
ubijaki mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostępnych dla innego sprzętu do zagęszczania.

4.

Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 4.
4.2. Transport kruszywa.
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 wymagania dotyczące wykonania robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 5.
5.2. Zakres wykonywanych robót.
5.2.1. Przygotowanie podłoża.
Podłoże gruntowe pod warstwy odsączające, powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi
w D-04.01.01 „Profilowanie i zagęszczenie podłoża".
Przed wykonaniem warstwy odsączającej wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża z materiałów niezwiązanych
spoiwami oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe
od założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody lub osuszenie poprzez
mieszanie do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórne wyrównanie i zagęszczenie.
Warstwy odsączające powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją
projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstw powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi ulicy i w rzędach równoległych do osi ulicy 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.
5.2.2. Rozkładanie materiału.
Kruszywo do wykonania warstw powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości przy użyciu
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odpowiedniego sprzętu, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozłożona
warstwa powinna mieć taką grubość, aby ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu była równa grubości
projektowanej.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo
na materiał o odpowiednich właściwościach.
Zabrania się układania warstw odsączających w deszczu.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstw należy przystąpić do jej zagęszczania.
5.2.3. Zagęszczanie.
Natychmiast po wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do zagęszczania określonym sprzętem.
Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczona za pomocą
zagęszczarek płytowych lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inżyniera.
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym (jezdnia) należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku (wjazdy, zatoka postojowa) należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00. Wskaźnik
zagęszczenia należy określić zgodnie z normą BN-77/8931-12 w oparciu o normalną próbę Proctora określoną
wg PN-8 8/B-04481.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą uniemożliwia przeprowadzenie
badania zagęszczania według normalnej próby Proctora, kontrolę należy oprzeć na metodzie obciążeń
płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według PN-S-02205. Stosunek
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność
kruszywa
podczas
zagęszczania
powinna
być
równa
wilgotności
optymalnej
(z tolerancją od -20% do +10%), określonej wg normalnej próby Proctora, zgodnie z normą PN-88/B-04481
(metoda I lub II). Jeżeli materiał został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie
i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność materiału jest niższa od optymalnej, materiał powinien być zwilżony wodą
i równomiernie wymieszany.
Zagęszczona warstwa powinna charakteryzować się następującymi cechami:
jednorodnością,
prawidłową równością.
5.2.4. Utrzymanie warstwy odsączającej.
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymana
w dobrym stanie. Dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych do wykonania warstw nawierzchni wyżej leżących.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek oddziaływania
czynników atmosferycznych (opady, wiatr itp.).
Wszystkie koszty naprawy powstałe wskutek niewłaściwego utrzymania ułożonych warstw ponosi Wykonawca.

6.

Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do wykonania prac Wykonawca powinien przeprowadzić badania kruszyw
przeznaczonych do robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi, w celu akceptacji materiałów. Badania
te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w punkcie 2 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robót.
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy
odsączającej podaje tablica 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej.
Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie
badań i pomiarów
Szerokość warstwy
Równość podłużna
Równość poprzeczna
Spadki poprzeczne *)

Minimalna częstotliwość badań
i pomiarów
10 razy na 1 km
co 20 m na każdym pasie ruchu
10 razy na 1 km
10 razy na 1 km

87

Nazwa inwestycji

Przebudowa ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej
do ulicy Bydgoskiej
Kod CPV
Numer specyfikacji

45233000-9
Nazwa specyfikacji

D-04.02.01-1

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża

5
6
7

Rzędne wysokościowe
Ukształtowanie osi w planie *)
Grubość warstwy

8

Zagęszczenie, wilgotność
kruszywa

co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach
co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach
Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej
niż raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej
niż raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać
w punktach głównych łuków poziomych.
6.3.2. Szerokość warstwy.
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Równość warstwy.
Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą
przekraczać 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne warstwy odsączającej powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.3.5. Rzędne wysokościowe.
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać
+1 cm i - 2 cm.
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie.
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.3.7. Grubość warstwy.
Grubość
warstwy
powinna
być
zgodna
z
określoną
w
dokumentacji
projektowej
po zagęszczeniu, z tolerancją + 1 cm, - 2 cm. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości
Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy, uzupełnienie nowym materiałem
o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.
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.
6.3.8. Zagęszczenie warstwy.
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 lub metodzie równoważnej nie
powinien być mniejszy od 1,0.
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205, nie
powinna być większa od 2,2. Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według
PN-EN 1097-5:2008. Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od - 20% do +
10%.
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi.
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.3,
powinny być naprawione przez spulchnienie, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczanie.

7.

Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową jest [m2] (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ulepszonego podłoża o grubości
określonej w dokumentacji projektowej.
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8.

Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 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.

9.

Podstawa płatności

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności robót.
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena jednostkowa wykonania 1 [m2] warstwy ulepszonego podłoża obejmuje następujące czynności:
prace pomiarowe,
koszt zakupu, dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości
i jakości określonej w dokumentacji projektowej i SST,
wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,
zagęszczenie wyprofilowanej warstwy zgodnie z SST,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w SST,
utrzymanie warstwy.

10.

Przepisy związane

PN-87/S-02201
PN-88/B-04481
PN-EN 1097-5:2008
PN-S-02205
BN-75/8931-03
BN-78/8931-04
PN-EN 12620+A1:2008
PN-EN 13242+A1:2010
PN-EN 13139:2003/AC:2008
BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia.
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych
i lotniskowych.
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach
przebudowy ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Bydgoskiej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem
warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 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 D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia
Materiałem stosowanym przy wykonaniu skropienia według zasad niniejszych SST powinny być kationowe emulsje
asfaltowe spełniające wymagania PN-EN 13808 lub Aprobaty Technicznej.
Do skropienia podbudowy z
niemodyfikowaną C60 B5 ZM.

mieszanki niezwiązanej należy stosować kationową emulsję asfaltową

Do skropienia podbudowy z AC lub starych warstw asfaltowych po frezowaniu należy stosować kationową
emulsję asfaltową niemodyfikowaną C60 B3 ZM.
Do skropienia warstwy wiążącej z AC, na której układana będzie warstwa ścieralna z AC należy stosować
kationową emulsję asfaltową niemodyfikowaną C60 B3 ZM.
2.3. Zużycie lepiszczy do skropienia
Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podano w tabeli poniżej:

Układana warstwa
asfaltowa

Podłoże pod warstwę asfaltową

Podbudowa z betonu
asfaltowego AC

Podbudowa z mieszanki
niezwiązanej
Nawierzchnia asfaltowa
o chropowatej powierzchni

Warstwa wiążąca
z betonu asfaltowego AC
Warstwa ścieralna
betonu asfaltowego AC

Ilość
pozostałego
lepiszcza
[kg/m2]
0,7 ÷ 1,0
0,2 ÷ 0,5

Podbudowa asfaltowa

0,3 ÷ 0,6

Warstwa wiążąca asfaltowa

0,1 ÷ 0,3

Powyżej podane ilość są ilościami przybliżonymi, a dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone na odcinku
próbnym w zależności od rodzaju warstwy, jej faktury i stanu powierzchni oraz zaakceptowane przez Inżyniera.
2.4. 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.
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Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub żelbetowych przy
spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych. Przy przechowywaniu emulsji
asfaltowej należy stosować się ściśle do zaleceń producenta emulsji.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni
Do oczyszczania warstw nawierzchni należy używać:
szczotki mechaniczne, 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,
sprężarki,
zbiorniki z wodą ,
szczotki ręczne.
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 sprawdzenie 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,
ilości dozowanego lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie, tak aby było możliwe zachowanie stałej
temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki zawierające zależności pomiędzy
wydatkiem lepiszcza a następującymi parametrami:
ciśnieniem lepiszcza,
obrotami pompy,
prędkością jazdy skrapiarki,
temperaturą lepiszcza.
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 D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Wymagania dla transportu
Transport emulsji powinien odbywać się w cysternach samochodowych. Dopuszcza się stosowanie beczek lub
innych pojemników stalowych. 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 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 D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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
używać szczotek ręcznych.
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W razie potrzeby, na terenach nie zabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być
oczyszczona z kurzy przy użyciu sprężonego powietrza.
5.3. Skropienie warstw nawierzchni
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zapoznać się z prognozą pogody, ponieważ oczyszczona
nawierzchnia przed skropieniem powinna być sucha, bez zawilgoceń. Skropienie należy wykonywać
przy temperaturze powietrza minimum +5°C.
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona.
Jeżeli do oczyszczenia warstwy była używana woda to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero
po wyschnięciu warstwy.
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).
Temperatura lepiszcza powinna się mieścić w przedziale podanym w aprobacie technicznej.
Skropienie powinno być równomierne, a ilość rozkładanego lepiszcza powinna być równa ilości założonej
z tolerancją ±10%. Na wszystkich powierzchniach gdzie rozłożono nadmierną ilość lepiszcza Wykonawca
powinien rozłożyć warstwę suchego i rozgrzanego piasku i usunąć nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.
Skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia
penetracji emulsji w warstwę i odparowania z niej wody. W zależności od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi
od 1 do 24 godzin.
Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno – bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną
warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. Jakiekolwiek
uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodności, deklarację właściwości użytkowych, aprobatę techniczną, ew. badania
materiałów wykonane przez dostawców itp.),
ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone
przez Inżyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania i kontrola w czasie robót
6.3.1. Badania emulsji
Ocena emulsji powinna być oparta na atestach producenta.
6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia emulsji
Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według normy PN-EN 12272-1:2005 „Powierzchniowe
utrwalenie. Metody badań. Część 1: Dozowanie i poprzeczny rozkład lepiszcza i kruszywa”. Miejsce pobrania
próbek powinno znajdować się co najmniej 30m od miejsca, w którym rozpoczęto skropienie.
Oznaczanie dokładności dozowania emulsji zgodnie z normą PN-EN 12272-1 pkt. 6.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Obmiar oczyszczonej oraz skropionej powierzchni warstwy powinien być dokonany w metrach kwadratowych
[m2].

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikających
i ulegających zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli
materiałów i robót.
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie wyników badań Wykonawcy z bieżącej kontroli jakości materiałów
i robót i oględzin warstwy.
W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych.
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Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym
polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,
ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń,
zakup, dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek,
podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
równomierne skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 13808:2013
2. PN-EN 12272-1

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
Powierzchniowe utrwalenie. Metody badań. Część 1: Dozowanie i poprzeczny
rozkład lepiszcza i kruszywa.

10.2. Inne dokumenty
1. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.
2. Warunki Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, IBDiM –2009 r.
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Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego
dla przebudowy ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Bydgoskiej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
i odbiorem podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego, tj. ziarnistego materiału o określonym
składzie, w procesie technologicznym, polegającym na odpowiednim zagęszczeniu przy optymalnej wilgotności
mieszanki, w zakresie:
wykonania warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0÷31,5 mm
z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285, grubości 20 cm dla konstrukcji jezdni.
Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, kruszyw z recyklingu oraz
mieszanin tych kruszyw w określonych proporcjach, z kruszywa granulowanego i łamanego ze skał
następujących cechach: nasiąkliwość ≤ 1%, mrozoodporność (25 cykli) ≤ 1%, ścieralność (wg LA) ≤ 20 %.
Podbudowa pomocnicza, stanowiąca dolną część konstrukcji nawierzchni drogowej, zapewnia przenoszenie
obciążeń z podbudowy zasadniczej na podłoże.
Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego może być wykonywana w konstrukcji drogi
obciążonej ruchem kategorii KR1÷KR6.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 do D), który
jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg.
Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych
kruszyw w określonych proporcjach.
1.4.2. Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyrażony, jako
przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami różnych właściwości.
1.4.3. Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, sztuczny lub
z recyklingu.
1.4.4. Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być poddane
wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych
występujących w przyrodzie, jak żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skał,
nadziarna żwirowego lub otoczaków.
1.4.5. Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemysłowego
obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego zalicza się w szczególności
kruszywo z żużli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.
1.4.6. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skały,
nadziarno żwirowe.
1.4.7. Kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego – kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanych
krzemianów lub glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schładzanie powietrzem
ciekłego żużla wielkopiecowego. Proces chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody.
Chłodzony powietrzem żużel wielkopiecowy twardnieje dzięki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.
1.4.8. Kruszywo żużlowe z żużla stalowniczego – kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanego krzemianu
wapnia i ferrytu zawierającego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek żelaza. Kruszywo otrzymuje się przez powolne
schładzanie powietrzem ciekłego żużla stalowniczego. Proces chłodzenia może odbywać się przy
kontrolowanym dodawaniu wody.
1.4.9. Kategoria ruchu (KR1 ÷ KR6) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach
obliczeniowych (100 kN) według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”.
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 [26].
1.4.10. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) równym lub
większym niż 1 mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm.
1.4.11. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D równym
6,3 mm lub mniejszym.
1.4.12. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw grubych i
drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm.
1.4.13. Destrukt asfaltowy – materiał drogowy pochodzący z frezowania istniejących warstw z mieszanek
mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawałków warstw nawierzchni asfaltowych oraz
niewbudowanych partii mma, który został ujednorodniony pod względem składu oraz co najmniej przesiany, w
celu odrzucenia dużych kawałków mma (nadziarno nie większe od 1,4 D mieszanki niezwiązanej).
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1.4.14. Kruszywa słabe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania
warstw nawierzchni drogowej lub podłoża ulepszonego, które charakteryzuje się różnicami w uziarnieniu przed i
po 5-krotnym zagęszczeniu metodą Proctora, przekraczającymi ± 8%. Uziarnienie kruszywa należy sprawdzać na
sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej OST. O zakwalifikowaniu kruszywa do
kruszyw słabych decyduje największa różnica wartości przesiewów na jednym z sit kontrolnych.
1.4.15. Podbudowa – dolna część konstrukcji nawierzchni drogi, służąca do przenoszenia obciążeń z ruchu na
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, które mogą być wykonywane
w kilku warstwach technologicznych.
W przypadku wzmacniania, konstrukcję istniejącej nawierzchni drogi uważa się za podbudowę.
1.4.16. Podbudowa pomocnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy podbudowy
zasadniczej na warstwę podłoża. Podbudowa pomocnicza może składać się z kilku warstw o różnych
właściwościach.
1.4.17. Symbole i skróty dodatkowe
% m/m procent masy,
NR
brak konieczności badania danej cechy,
CRB
kalifornijski wskaźnik nośności, %
SDV
obszar uziarnienia, w którym powinna się mieścić krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana
przez dostawcę/producenta,
k
współczynnik filtracji, oznaczony wg ISO/TS 17892-11:2004 [23],
D15
wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki, z której wykonano
warstwę podłoża lub nawierzchni,
wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 85% (m/m) ziaren gruntu podłoża,
d85
d50
wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 50% (m/m) ziaren gruntu podłoża,
O90
umowna średnica porów geowłókniny lub geotkaniny, odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu
(podłoża), zatrzymującego się na geowłókninie/geotkaninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru O90
powinna być podawana przez producenta geowłókniny,
ZKP
zakładowa kontrola produkcji.
1.4.18. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5.

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1], pkt 2.
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. Materiały wchodzące w skład mieszanki
Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwiązanego są:
–
kruszywo,
–
woda do zraszania kruszywa.
2.2.3. Kruszywa
Do mieszanek można stosować następujące rodzaje kruszyw:
a) kruszywo naturalne lub sztuczne,
Wymagania wobec kruszywa do warstwy podłoża ulepszonego przedstawia tablica 1.
Mieszanki o górnym wymiarze ziaren (D) większym niż 80 mm nie są objęte normą PN-EN 13285 [20] i niniejszą SST.
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Tablica 1. Wymagania według WT-4 [24] i PN-EN 13242 [19] wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych
w warstwie podbudowy pomocniczej
Skróty użyte w tablicy: Kat. – kategoria właściwości, Dekl – Deklarowana, wsk. – wskaźnik, wsp. – współczynnik,
roz. -rozdział
Wymagania wobec kruszywa do mieszanek
niezwiązanych, przeznaczonych do zastosowania w
warstwie podbudowy pomocniczej pod nawierzchnią
Metoda
Właściwość
drogi obciążonej ruchem kategorii KR1 ÷ KR6
badania
kruszywa
wg
Punkt
Wymagania
PN-EN
13242
Zestaw sit #
4.1-4.2
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63
i 90 mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie
PN-EN
4.3.1
Kruszywo grube: kat. GC90/15, kruszywo
933-1[8]
drobne: kat. GF85, kruszywo o ciągłym
uziarnieniu: kat. GA85.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunku nr 1
Ogólne
granice
i
tolerancje
PN-EN
4.3.2
Kat. GTCNR (tj. brak wymagania)
uziarnienia kruszywa grubego na
933-1 [8]
sitach pośrednich
Tolerancje typowego uziarnienia
kruszywa drobnego i kruszywa o
ciągłym
uziarnieniu

PN-EN
933-1 [8]

4.3.3

Kruszywo drobne: kat. GTFNR (tj. brak
wymagania), kruszywo o ciągłym uziarnieniu:
kat. GTANR (tj. brak wymagania)

Kształt
kruszywa
grubego
–
maksymalne wartości wskaźnika
płaskości

PN-EN
933-3 [9]

4.4

Kat. FI20

Kształt
kruszywa
grubego
–
maksymalne wartości wskaźnika
kształtu
Kategorie procentowych zawartości
ziaren o powierzchni przekruszonej
lub łamanych oraz ziaren całkowicie
zaokrąglonych w kruszywie grubym
Odporność
na
rozdrabnianie
kruszywa grubego

PN-EN
933-4
[10]
PN-EN
933-5 [11]

4.4

Kat. SI20

4.5

Kat. C95/1

PN-EN
1097-2
[13]
PN-EN
1097-1
[12]
PN-EN
1097-6,
roz. 7, 8
i 9 [14]
PN-EN
1097-6,
roz. 7, 8
i 9 [14]
PN-EN
1744-1
[17]
PN-EN
1744-1
[17]
PN-EN
1744-3
[18]
-

5.2

Kat. LA20 (tj. maksymalna wartość współczynnika
Los Angeles ≤ 20)

5.3

Kat. MDEDeklarowana (tj. współczynnik mikroDevala >50))

5.4

Deklarowana

5.5 i
7.3.2

Kat. WA241
(tj. maksymalna wartość nasiąkliwości ≤ 1%
masy)

6.2

Kat. ASNR (tj. brak wymagania)

6.3

Kat. SNR (tj. brak wymagania)

6.4.3

Brak substancji szkodliwych w stosunku do
środowiska wg odrębnych przepisów

6.4.4

Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i
plastik, mogących pogorszyć wyrób końcowy
Kat. SBLA (tj. wzrost współczynnika Los Angeles

Odporność na ścieranie kruszywa
grubego
Gęstość ziaren

Nasiąkliwość

Siarczany rozpuszczalne w kwasie

Całkowita zawartość siarki

Składniki rozpuszczalne w wodzie

Zanieczyszczenia
Zgorzel słoneczna bazaltu

PN-EN

7.2
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Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 mm
Skład materiałowy
Istotne cechy środowiskowe

13673[16]
i PN-EN
1097-2
[13]
PN-EN
1367-1
[15]
-

po gotowaniu ≤ 8%)

7.3.3

Kat. F1
(tj. zamrażanie-rozmrażanie ≤ 1% masy)

Zał. C
Zał. C
pkt
C.3.4

Deklarowany
Większość substancji niebezpiecznych
określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie występuje w źródłach kruszywa
pochodzenia mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych i
odpadowych należy badać czy zawartość
substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartości dopuszczalnych wg odrębnych
przepisów
**) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spełnione , należy sprawdzić mrozoodporność
***) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m
2.2.4. Woda do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na
mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania
ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:
a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposażone w urządzenia dozujące wodę, które powinny
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
b) układarki lub równiarki do rozkładania mieszanki kruszywa niezwiązanego,
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania mieszanki,
d) zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne, do stosowania w miejscach trudno
dostępnych.
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i SST. W przypadku braku
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w załącznikach.
Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują:
1. roboty przygotowawcze,
2. projektowanie mieszanki,
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3. odcinek próbny,
4. wbudowanie mieszanki,
5. roboty wykończeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inżyniera:
– ustalić lokalizację robót,
– przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych
wysokościowych,
– usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót,
– wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót,
– zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót.
Można dodatkowo korzystać z OST D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawczych oraz z OST D-02.00.00 [3] przy
występowaniu robót ziemnych.
5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwiązanego
5.4.1. Postanowienia ogólne
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi
do akceptacji projekt składu mieszanki kruszywa niezwiązanego oraz wyniki badań laboratoryjnych
poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań
kontrolnych przez Inżyniera.
Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilości wody. Procedura projektowa
powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych
składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych właściwościach, jak te które będą stosowane do wykonania
podbudowy pomocniczej.
Skład mieszanki projektuje się zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwiązanych do podbudowy
pomocniczej, określonych w tablicy 4. Wartości graniczne i tolerancje zawierają rozrzut wynikający z pobierania
i dzielenia próbki, przedział ufności (precyzja w porównywalnych warunkach) oraz nierównomierności warunków
wykonawczych.
Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie jednakowych
właściwości, spełniając wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powinny być jednorodnie wymieszane
i powinny charakteryzować się równomierną wilgotnością. Kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom tablicy
1, przy czym w mieszankach wyprodukowanych z różnych kruszyw, każdy ze składników musi spełniać
wymagania tablicy 1.
Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklingu można ustalać skład mieszanek, wzorując się na przykładach
podanych w załączniku 1.
5.4.2. Wymagania wobec mieszanek
W warstwach podbudowy pomocniczej można stosować następujące mieszanki kruszyw:
1.
0/31,5 mm.
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy pomocniczej, podane w tablicy 4, odnośnie
wrażliwości na mróz warstw z mieszanek kruszyw, dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu
w aparacie Proctora według PN-EN 13286-2 [21].
Zawartość pyłów w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy pomocniczej, określana wg PN-EN 933-1 [8],
powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku słabych kruszyw, zawartość pyłów w mieszance
kruszyw należy również badać i deklarować, po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Zawartość pyłów
w takiej mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora powinna również spełniać wymagania
podane w tablicy 4. Nie określa się wymagania wobec minimalnej zawartości pyłów < 0,063 mm w mieszankach
kruszyw do warstwy podbudowy pomocniczej.
Zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw, określana według PN-EN 933-1 [8] powinna spełniać wymagania
podane w tablicy 4. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna w mieszance kruszyw
po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora.
Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 63 mm należy określić według PN-EN 933-1 [8].
Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw do podbudowy pomocniczej powinny zawierać się w obszarze między
krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionymi na rysunkach 1÷3, odpowiednio dla każdego rodzaju
mieszanki. Na rysunkach 1÷3 pokazano również (liniami przerywanymi SDV) obszar uziarnienia, w którym powinna
się mieścić krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana przez dostawcę/producenta. W przypadku słabych
kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i deklarować, po pięciokrotnym zagęszczeniu
metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod względem uziarnienia, jest spełnione, jeżeli
uziarnienie mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora mieści się w krzywych granicznych
podanych na odpowiednich rysunkach 1÷3.
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Rys. 1.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm do warstw podbudowy
pomocniczej

Oprócz wymagań podanych na rysunku od 1, wymaga się aby 90% uziarnień mieszanek zbadanych w ramach
ZKP w okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewnić
jednorodność i ciągłość uziarnienia mieszanek.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z deklarowaną
przez producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jeśli mieszanka
zawiera nadmierną zawartość ziaren słabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia
mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora
Mieszanka
niezwiązana,
mm

0,5
±5

0/31,5

1
±5

Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S)
Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
2
4
5,6
8
11,2
16
±7
±8
±8
±8

22,4
-

31,5
-

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się w odpowiednich
krzywych uziarnienia (rys. 1) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzględnieniem dopuszczalnych
tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spełniać także wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w tablicy
3.
Tablica 3.

Mieszanka,
mm
0/31,5

Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach podczas
badań kontrolnych produkowanych mieszanek

1/2
min. max
4
15

Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach;
[różnice przesiewów w % (m/m) przez sito (mm)]
2/4
2/5,6
4/8
5,6/11,2
8/16
11,2/22,4
min. max min. max min. max min. max min. max min. max
7
20
10
25
10
25
-

16/31,5
min. max
-

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudów pomocniczych powinny spełniać wymagania wg tablicy 4.
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej odnośnie wrażliwości
na mróz (wskaźnik SE), dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu metoda Proctora według
PN-EN 13286-2 [21]. Nie stawia się wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej
do podbudowy pomocniczej, o ile szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne nie przewidują tego.
Zawartość wody w mieszankach kruszyw i gruntach powinna odpowiadać wymaganej zawartości wody
w trakcie wbudowywania i zagęszczania określonej według PN-EN 13286-2 [21], w granicach podanych
w tablicy 4.
Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczej należy wykonać na mieszance zagęszczonej do wskaźnika
zagęszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR należy oznaczyć wg PN-EN 13286-47
[22], a wymaganie przyjąć wg tablicy 4.

101

Nazwa inwestycji

Przebudowa ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej
do ulicy Bydgoskiej
Kod CPV
Numer specyfikacji

45233000-9
Nazwa specyfikacji

D-04.04.02a

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

5.4.3. Istotne cechy środowiskowe
Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami, dotyczącymi stosowania w drogownictwie mieszanek z kruszyw
naturalnych oraz gruntów, można je zaliczyć do wyrobów budowlanych, które nie oddziaływają szkodliwie
na środowisko. Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
występuje w takich mieszankach.
5.4.4. Wymagania wobec mieszanek
W tablicy 4 przedstawia się zbiorcze zestawienie wymagań wobec mieszanek kruszywa niezwiązanego
w warstwie podbudowy pomocniczej.
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie podbudowy pomocniczej
Skróty użyte w tablicy: Kat. – kategoria właściwości, wsk. – wskaźnik, wsp. – współczynnik
Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie
podbudowy pomocniczej pod nawierzchnią drogi obciążonej ruchem
kategorii KR1 ÷ KR6
Właściwość
kruszywa
Punkt
Wymagania
PN-EN
13285
Uziarnienie mieszanek
4.3.1
0/31,5 mm
Zawartość nadziarna:
4.3.3
Kat. OC90 (tj. procent przechodzącej masy przez sito 1,4D*)
Kat.OC
powinien wynosić 100%, a przechodzącej przez sito D**)
powinien wynosić 90-99%)
Wymagania wobec uziarnienia
Wymagania wobec jednorodności
uziarnienia poszczególnych partii –
porównanie z deklarowaną przez
producenta wartością (S)
Wymagania wobec jednorodności
uziarnienia na sitach kontrolnych –
różnice w przesiewach
Wrażliwość
na
mróz; wskaźnik
piaskowy SE***), co najmniej
Odporność
na
rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [12], kat.
nie wyższa niż
Odporność na ścieranie (dotyczy
frakcji
10/14 mm odsianej
z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [12], kat.
MDE
Mrozoodporność (dotyczy frakcji
kruszywa 8/16 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [15]
Wartość CBR po zagęszczeniu do
wskaźnika zagęszczenia IS=1,0 i
moczeniu w wodzie 96 h, co
najmniej
Wodoprzepuszczalność mieszanki w
warstwie
odsączającej
po
zagęszczeniu metodą Proctora do
wskaźnika zagęszczenia IS=1,0; wsp.
filtracji ”k”, co najmniej cm/s
Zawartość wody w mieszance
zagęszczanej; % (m/m) wilgotności
optymalnej wg metody Proctora
Inne cechy środowiskowe

4.4.1
4.4.2

Krzywe graniczne uziarnienia według rys. 1
Wg tab. 2

4.4.2

Wg tab. 3

4.5

40
Kat. LA20 (tj. współczynnik Los Angeles ≤ 20)

Deklarowana

Kat. F1 (tj. zamrażanie-rozmrażanie, procent masy ≤ 1)

≥ 60

4.5

Brak wymagań

80-100

4.5

Większość
substancji
niebezpiecznych
określonych
w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje
w źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak
w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy
badać czy zawartość substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych przepisów
*) Gdy wartości obliczone z 1,4D oraz d/2 nie są dokładnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, należy przyjąć
następny niższy wymiar sita. Jeśli D=90 mm należy przyjąć wymiar sita 125 mm jako wartość nadziarna.
**) Procentowa zawartość ziaren przechodzących przez sito D może być większa niż 99% masy, ale w takich
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przypadkach dostawca powinien zadeklarować typowe uziarnienie.
***) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą
Proctora wg PN-EN 13286-2 [21].
5.5. Odcinek próbny
Jeżeli w SST przewidziano potrzebę wykonania odcinka próbnego, to przed rozpoczęciem robót, w terminie
uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
1. stwierdzenia czy właściwy jest sprzęt budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozkładania i zagęszczania,
2. określenia grubości wykonywanej warstwy w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości
warstwy po zagęszczeniu,
3. określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika
zagęszczenia wykonywanej warstwy.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania
i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonania warstwy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.
5.6. Przygotowanie podłoża pod podbudowę pomocniczą
5.6.1. Rodzaje podłoża pod podbudową pomocniczą z kruszywa niezwiązanego
W zależności od ustaleń dokumentacji projektowej, podbudowę pomocniczą z kruszywa niezwiązanego można
układać na:
–
podłożu gruntowym,
–
warstwie odsączającej,
–
podłożu ulepszonym.
W zależności od potrzeb może wystąpić jeszcze potrzeba wykonania warstwy odcinającej.
5.6.2. Przygotowanie podłoża gruntowego
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ułożenie podbudowy pomocniczej na podłożu gruntowym,
to powinno ono spełniać wymagania określone w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
podłoża” [4] i OST D-02.00.00 „Roboty ziemne” [3]. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami
określonymi w dokumentacji projektowej i ST.
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża gruntowego
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe za zgodą Inżyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.
Rodzaj sprzętu należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego
odspojenia.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST.
W wykonanym korycie, po wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża nie może odbywać się ruch budowlany,
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem podbudowy.
Po wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoże (koryto) powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeśli uległo ono
nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania podbudowy pomocniczej można przystąpić dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych
napraw.
Mieszanki niezwiązane przeznaczone do wykonania podbudowy pomocniczej powinny spełniać wymagania
dotyczące nieprzenikania cząstek pomiędzy warstwą podbudowy oraz podłożem gruntowym, zgodnie
z zależnością:
D15/d85 ≤ 5
(1)
w której:
D15 wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki, z której jest wykonana
warstwa podbudowy,
D85 wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 85% (m/m) ziaren gruntu podłoża.
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, to na podłożu gruntowym należy ułożyć warstwę odcinającą
z drobnego kruszywa lub geowłókniny (geotkaniny). Ochronne właściwości geowłókniny /geotkaniny przeciw
przenikaniu drobnych ziaren gruntu podłoża, wyznacza się z warunku:
d50 / 090 ≥ 1,2
(2)
w której:
d50 wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 50% (m/m) ziaren gruntu podłoża,
090 umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu podłoża
zatrzymującego się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podana
przez producenta geowłókniny; masa powierzchniowa geowłókniny nie powinna być mniejsza od 200
g/m2.
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Warstwa odcinająca zabezpiecza przed przenikaniem drobnych cząstek podłoża gruntowego do warstwy
położonej wyżej. Drobne cząstki powodują wymieszanie gruntu podłoża z warstwą kruszywa, uplastyczniając
ją i wpływając na utratę jej nośności przy zawilgoceniu.
Warstwa odcinająca może być wykonana jako warstwa z miału kamiennego, odsiewek, drobnego kruszywa itp.
grubości np. 5÷10 cm, według OST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające” [5] lub z geowłókniny
(geotkaniny) według OST D-04.02.01a „Warstwa odcinająca z geowłókniny” [6].
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien
zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podłoże w miejscu
składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. Geowłókniny przeznaczone do robót
należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.
5.6.3. Wykonanie warstwy odsączającej
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje warstwę odsączającą to należy wykonać ją zgodnie z podanymi
ustaleniami. Warstwa odsączająca jest warstwą położoną pod podbudową pomocniczą, a w przypadku
występującej warstwy odcinającej, ułożona jest bezpośrednio nad nią.
Warstwa odsączająca zapewnia odwodnienie konstrukcji nawierzchni i powinna charakteryzować
się wodoprzepuszczalnością określoną współczynnikiem filtracji k ≥ 8 m/dobę (≥ 0,0093 cm/s).
Warstwa odsączająca może być wykonana jako warstwa z piasku, żwiru, geowłókniny według OST D-04.02.01
„Warstwy odsączające i odcinające” [5].
5.6.4. Ułożenie podbudowy pomocniczej na podłożu ulepszonym
Jeśli podłoże gruntowe nie spełnia warunku nośności lub mrozoodporności, wówczas wykonuje się w górnej jego
warstwie podłoże ulepszone, stanowiące warstwę lub zespół warstw leżących pod konstrukcją nawierzchni
drogowej.
W przypadku wykonywania podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego, najkorzystniejszą
konstrukcją podłoża ulepszonego jest również mieszanka kruszywa niezwiązanego. Wykonanie podłoża
ulepszonego powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w OST D-04.04.00a „Podłoże ulepszone z mieszanki
kruszywa niezwiązanego” [7]. Wszystkie niezbędne cechy geometryczne podłoża ulepszonego powinny być
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.
5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstwę podbudowy pomocniczej
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach,
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwórnie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub
mobilne powinny zapewnić ciągłość produkcji zgodną z receptą laboratoryjną.
Ze względu na konieczność zapewnienia mieszance jednorodności nie zaleca się wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczególnych frakcji kruszywa na drodze.
Przy produkcji mieszanki kruszywa należy prowadzić zakładową kontrolę produkcji mieszanek niezwiązanych,
zgodnie z WT-4 [24] załącznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez producenta/dostawcę należy stosować się
do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w WT-4 [24] załącznik B.
5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa w warstwę podbudowy pomocniczej
Mieszanka kruszywa niezwiązanego po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca się w tym celu korzystanie
z transportu samochodowego z zabezpieczoną (przykrytą) skrzynią ładunkową.
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana metodą zmechanizowaną przy użyciu zalecanej, elektronicznie
sterowanej, rozkładarki, która wstępnie może zagęszczać układaną warstwę kruszywa. Rozkładana warstwa
kruszywa powinna być jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa
grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu.
Jeżeli układana konstrukcja 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. Mieszanka o większej wilgotności powinna zostać osuszona przez mieszanie
i napowietrzanie, np. przemieszanie jej mieszarką, kilkakrotne przesuwanie mieszanki równiarką. Jeżeli wilgotność
mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną
ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa
od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.
Rozścieloną mieszankę kruszywa należy sprofilować równiarką lub ciężkim szablonem, do spadków poprzecznych
i pochyleń podłużnych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne
wgłębienia.
5.9. Zagęszczanie mieszanki kruszywa
Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa należy rozpocząć jej zagęszczanie, które należy kontynuować
aż do osiągnięcia wymaganego w SST wskaźnika zagęszczenia.
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Warstwę kruszywa niezwiązanego należy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi.
Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie
walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca się zagęszczać najpierw walcami
ogumionymi, a następnie gładkimi. W miejscach trudno dostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe,
ubijaki mechaniczne itp.
Zagęszczenie powinno być równomierne na całej szerokości warstwy.
Zaleca się, aby grubość zagęszczanej warstwy nie przekraczała przy walcach statycznych gładkich 15 cm, a przy
walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.
5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy
Zagęszczona warstwa, przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli
po wykonanej warstwie będzie się odbywał ruch budowlany, to Wykonawca jest obowiązany naprawić wszelkie
uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.
5.11. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera dotyczą prac
związanych z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:
– odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,
– uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub terenowych,
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót,
− usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności,
deklarację zgodności, deklarację właściwości użytkowych, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów
wykonane przez dostawców itp.),
− wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót, obejmujące wszystkie właściwości określone
w tablicy 1 niniejszej SST.
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 5.
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp.
1
2

Wyszczególnienie robót
Lokalizacja i zgodność granic terenu robót
z dokumentacją projektową
Roboty przygotowawcze

Częstotliwość badań
1 raz
Ocena ciągła

Wartości dopuszczalne
Wg pktu 5
i dokumentacji projektowej
Wg pktu 5.3

3

Właściwości kruszywa

Dla każdej partii kruszywa
i przy każdej zmianie
kruszywa

4

Uziarnienie mieszanki

2 razy na dziennej działce
roboczej

Wg tablicy 4

5

Wilgotność mieszanki

Jw.

Jw.

6

Zawartość pyłów w mieszance

Jw.

Jw.

7

Zawartość nadziarna w mieszance

Jw.

Jw.

8

Wrażliwość mieszanki na mróz, wskaźnik
piaskowy

Jw.

Jw.

9

Zawartość wody w mieszance

Wg tablicy 1

Jw.

Jw.

10 próbek
na 10 000 m2

Jw.

10

Wartość CBR po zagęszczeniu mieszanki

11

Inne właściwości mieszanki

Wg ustalenia Inżyniera

Jw.

12

Cechy środowiskowe

Wg ustalenia Inżyniera

Jw.
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13

Roboty wykończeniowe

Ocena ciągła

Wg pktu 5.11

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy pomocniczej
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych warstwy z mieszanki
niezwiązanej podaje tablica 6.

Lp.
1

2
3
4
5
6

7

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych
Wyszczególnienie badań
Minimalna częstotliwość
Dopuszczalne odchyłki
i pomiarów
badań i pomiarów
Szerokość warstwy
10 razy na 1 km
+10 cm, -5 cm
(różnice od szerokości
projektowej)
Równość podłużna
Wg [25]
Wg [25]
Równość poprzeczna
Wg [25]
Wg [25]
Spadki poprzeczne *)
10 razy na 1 km
± 0,5% (dopuszczalna tolerancja
od spadków projektowych)
Rzędne wysokościowe
Wg [25]
Wg [25]
Ukształtowanie osi w planie *)
Co 100 m
Przesunięcie od osi projektowanej
± 5 cm
w 3 punktach na działce
Różnice od grubości
Grubość warstwy
roboczej, lecz nie rzadziej
projektowanej +10%,
-15%
niż raz na 2000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST 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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
− rozłożenie mieszanki,
− zagęszczenie mieszanki,
− utrzymanie warstwy w czasie robót,
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań,
− uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia,
− roboty wykończeniowe,
− odwiezienie sprzętu.
Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, SST, specyfikacji
technicznej i postanowień Inżyniera.
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9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą SST 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
1.
D-M-00.00.00
Wymagania ogólne
2.
D-01.00.00
Roboty przygotowawcze
3.
D-02.00.00
Roboty ziemne
4.
D-04.01.01
Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (zawarte w OST D-04.01.01÷04.03.01
Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie)
5.
D-04.02.01
Warstwy odsączające i odcinające (zawarte w OST D-04.01.01÷04.03.01 Dolne warstwy
podbudów oraz oczyszczenie i skropienie)
6.
D-04.02.01a
Warstwa odcinająca z geowłókniny
7.
D-04.04.00a
Podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa niezwiązanego
10.2. Normy
8.
PN-EN 933-1
9.

PN-EN 933-3

10.

PN-EN 933-4

11.

PN-EN 933-5

12.

PN-EN 1097-1

13.

PN-EN 1097-2

14.

PN-EN 1097-6

15.

PN-EN 1367-1

16.

PN-EN 1367-3

17.
18.

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3

19.

PN-EN 13242

20.
21.

PN-EN 13285
PN-EN 13286-2

22.

PN-EN 13286-47

23.

ISO/TS 17892-11

Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego –
Metoda przesiewania
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą
wskaźnika płaskości
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik
kształtu
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości
ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw
grubych
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie odporności na
ścieranie (mikro-Deval)
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania
odporności na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie
gęstości ziarn i nasiąkliwości
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą
gotowania
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie wyciągów przez
wymywanie kruszyw
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Mieszanki niezwiązane – Wymagania
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: Metody określania
gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą Proctora
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 47: Metody badań
dla określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności CBR, natychmiastowy wskaźnik
nośności i pęcznienia liniowego
Badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 11: Oznaczanie
filtracji przy stałym i obniżającym spadku hydraulicznym

10.3. Inne dokumenty
24.
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do stosowania
w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarządzenia nr 102 GDDKiA
z dnia 19.11.2010 r.)
25.
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, poz. 430)
26.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem klasy C3/4
i klasy C1.5/2.0 w ramach przebudowy ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy
Bydgoskiej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
wykonaniem podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4, grubość
warstwy po zagęszczeniu 25 cm dla konstrukcji jezdni,
wykonaniem podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1.5/2.0, grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm dla konstrukcji wjazdów i chodników.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
i odbiorem warstwy podłoża ulepszonego z mieszanki kruszywa, wody, cementu i ewentualnych dodatków oraz
domieszek. Materiał ten wiąże i twardnieje w obecności wody, tworząc stabilne i trwałe struktury. W mieszance
można stosować kruszywo naturalne, kruszywo z recyklingu oraz połączenia tych kruszyw. Do kruszyw mogą
należeć kruszywo kamienne, kruszywo żużlowe z żużla kawałkowego wielkopiecowego i kruszywo żużlowe z żużla
stalowniczego, dla rodzajów mieszanek mineralnych 0/31,5 mm, 0/22,4 mm, 0/16 mm, 0/11,2 mm i 0/8 mm.
1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1. Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym – mieszanka, w której następuje wiązanie i twardnienie na
skutek reakcji hydraulicznych.
1.4.2. Podłoże ulepszone z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa zawierająca kruszywo
naturalne lub sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca umożliwienie
ruchu technologicznego i właściwego wykonania nawierzchni. Do warstwy podłoża ulepszonego zalicza się
także warstwę mrozoochronną, odcinającą i wzmacniającą, które powinny spełniać dodatkowe wymagania.
1.4.3. Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa zawierająca kruszywo
naturalne lub sztuczne a także z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie
obciążeń z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwę podłoża.
1.4.4. Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa zawierająca kruszywo
naturalne lub sztuczne a także z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie
obciążeń z warstw jezdnych na warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże.
1.4.5. Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, sztuczny
lub z recyklingu.
1.4.6. Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być poddane
wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych
występujących w przyrodzie jak żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skał,
nadziarna żwirowego lub otoczaków.
1.4.7. Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemysłowego
obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego zalicza się w szczególności
kruszywo z żużli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.
1.4.8. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego uprzednio
w budownictwie.
1.4.9. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skały,
nadziarno żwirowe.
1.4.10. Kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego – kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanych
krzemianów lub glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schładzanie powietrzem
ciekłego żużla wielkopiecowego. Proces chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody.
Chłodzony powietrzem żużel wielkopiecowy twardnieje dzięki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.
1.4.11. Kruszywo żużlowe z żużla stalowniczego – kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanego krzemianu
wapnia i ferrytu zawierającego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek żelaza. Kruszywo otrzymuje się przez powolne
schładzanie powietrzem ciekłego żużla stalowniczego. Proces chłodzenia może odbywać się przy
kontrolowanym dodawaniu wody.
1.4.12. Kategoria ruchu (KR1 – KR6) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach
obliczeniowych (100 kN) według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”.
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997.
1.4.13. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) równym lub
większym niż 1 mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm.

109

Nazwa inwestycji

Przebudowa ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej
do ulicy Bydgoskiej
Kod CPV
Numer specyfikacji

45100000-8
Nazwa specyfikacji

D-04.05.01

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem
klasa C3/4 i C1.5/2.0

1.4.14. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D równym
6,3 mm lub mniejszym.
1.4.15. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw grubych
i drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm.
1.4.16. Mieszanka związana cementem – mieszanka związana hydraulicznie, składająca się z kruszywa
o kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszana w sposób zapewniający uzyskanie jednorodnej mieszanki.
1.4.17. Symbole i skróty dodatkowe:
% m/m
procent masy,
NR
brak konieczności badania danej cechy,
CBGM
mieszanka związana cementem,
CBR
kalifornijski wskaźnik nośności, w procentach (%),
d
dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
D
górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
H/D
stosunek wysokości do średnicy próbki
1.4.18. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
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 OST D-M-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 OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania robót.
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną.
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SSTWiORD
względnie z wymaganiami europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej.
2.2.2. Materiały wchodzące w skład mieszanki.
Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek związanych cementem są:
– kruszywo,
– cement,
– woda zarobowa,
– ew. dodatki,
– ew. domieszki.
2.2.3. Kruszywa.
Do mieszanek można stosować następujące rodzaje kruszyw:
a) kruszywo naturalne lub sztuczne,
b) kruszywo z recyklingu,
c) połączenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z określeniem proporcji kruszyw z a) i b) z dokładnością
± 5% m/m.
Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy i podłoża ulepszonego przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane właściwości kruszywa do warstw podłoża ulepszonego
z mieszanek związanych cementem.
Skróty użyte w tablicy:
Kat. – kategoria właściwości,
Dekl. – deklarowana,
wsk. – wskaźnik,
wsp. – współczynnik,
roz. -rozdział
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Właściwości
kruszywa

Frakcje/zestaw sit #
Uziarnienie
Ogólne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa grubego
na sitach pośrednich
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i
kruszywa
o
ciągłym
uziarnieniu
Kształt kruszywa grubego maksymalne
warunki
wskaźnika płaskości
Kształt kruszywa grubego –
maksymalne
wartości
wskaźnika kształtu
Kategorie
procentowych
wartości ziaren o powierzchniach przekruszonych lub
łamanych
oraz
ziaren
całkowicie zaokrąglonych w
kruszywie grubym
Zawartość pyłów **) w kruszywie grubym
Zawartość pyłów **) w kruszywie drobnym
Jakość pyłów
Odporność na rozdrabnianie
kruszywa grubego
Odporność na ścieranie
Gęstość ziaren
Nasiąkliwość

Metoda
badania
wg

Punkt
PN-EN
13242

PN-EN 933-1

4.3.1

PN-EN 933-1

4.3.2

Kat. GTCNR (tj. brak wymagania)

PN-EN 933-1

4.3.3

Kruszywo drobne: kat. GTFNR (tj. brak wymagania), kruszywo o
ciągłym uziarnieniu: kat. GTANR (tj. brak wymagania)

PN-EN 933-3*)

4.4

Kat. FIDekl(tj. wsk. płaskości
> 50)

Kat. FI50(tj. wsk. płaskości ≤ 50)

PN-EN 933-4*)

4.4

Kat. SIDekl(tj. wsk. kształtu
> 55)

Kat. SI50(tj. wsk. kształtu ≤ 55)

PN-EN 933-5

4.5

Kat. CNR (tj. brak wymagania)

PN-EN 933-1

4.6

PN-EN 933-1

4.6

-

4.7

PN-EN 1097-2

5.2

PN-EN 1097-1
PN-EN 1097-6
roz. 7, 8 i 9
PN-EN 1097-6
roz. 7, 8 i 9

5.3

Kat. fDekl (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 0,063 mm
jest >4)
Kat. fDekl (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 0,063 mm
jest >22)
Brak wymagań
Kat. LA60 (tj. WSP. Los Angeles
Kat. LA60 (tj. WSP. Los Angeles
jest ≤60)
jest ≤50)
Kat. MDENR (tj. brak wymagania)

5.4

Deklarowana

5.5
6.2

Całkowita zawartość siarki

PN-EN 1744-1

6.3

PN-EN 1744-1

6.4.1

Zgorzel słoneczna bazaltu
Nasiąkliwość (Jeśli kruszywo
nie spełni warunku W242, to
należy zbadać jego
mrozoodporność wg p. 7.3.3 –
wiersz poniżej)
Mrozoodporność na kruszywa frakcji 8/16 mm (Badanie
wykonywane tylko w przypadku, gdy nasiąkliwość kru-

podbudowy zasadniczej

4.1

PN-EN 1744-1

Zanieczyszczenia

podłoża ulepszonego

Zestaw sit podstawowych plus zestaw 1.
Wszystkie frakcje dozwolone
Kruszywo grube: kat. GC80/20, kruszywo drobne: kat GF80,
Kruszywo o ciągłym uziarnieniu: kat. GA75.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunków 1÷5

-

Siarczany rozpuszczalne w
kwasie

Składniki wpływające na szybkość wiązania i twardnienia
mieszanek związanych hydraulicznie
Stałość objętości żużla
stalowniczego
Rozpad krzemianowy z żużlu
wielkopiec. kawałkowym
Rozpad żelazawy w żużlu
wielkopiec. kawałkowym
Składniki rozpuszczalne w
wodzie

Wymagania wg WT-5, pkt 1.1.1 i PN-EN 13242
dla ruchu kategorii KR1 ÷ KR6
dla kruszywa związanego cementem w warstwie

Deklarowana
Kruszywo kamienne: kat. AS0,2 (tj. zawartość siarczanów ≤ 0,2%),
żużel kawałkowy wielkopiecowy: kat. AS1,0 (tj. zawartość
siarczanów ≤ 1,0%)
Kruszywo kamienne: kat. SNR (tj. brak wymagania), żużel
kawałkowy wielkopiecowy: kat. S2 (tj. zawartość siarki całkowitej
≤ 2%)
Deklarowana

PN-EN 1744-1
roz. 19.3
PN-EN 1744-1
p. 19.1
PN-EN 1744-1
p. 19.2

6.4.2.1

Kat. V5 (tj. pęcznienie ≤5% objętości). Dotyczy żużla z klasycznego
pieca tlenowego i elektrycznego pieca łukowego

6.4.2.2

Brak rozpadu

6.4.2.3

Brak rozpadu

PN-EN 1744-3

6.4.3

Brak substancji szkodliwych dla środowiska wg odrębnych
przepisów
Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik, mogących
pogorszyć wyrób końcowy

-

6.4.4

PN-EN 1367-3
i PN-EN 10972

7.2

PN-EN 1097-6
roz. 7

7.3.2

Kat. W242 (tj. maksymalna wartość nasiąkliwości ≤2% masy)

PN-EN 1367-1

7.3.3

Skały magmowe i przeobrażone: kat. F4 (tj. zamrażanierozmrażanie ≤4% masy), skały
osadowe: kat. F10, kruszywa z

Kat. SBLA (tj. wzrost współczynnika Los Angeles po gotowaniu ≤8%)
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szywa przekracza WA242)
Skład mineralogiczny

Istotne cechy środowiskowe

recyklingu: kat. F10 (F25***)
-

Zał. C
p.C3.4

Deklarowany

-

Zał. C
pkt
C3.4

Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie
rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w źródłach kruszywa
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych należy badać czy zawartość substancji
niebezpiecznych nie przekracza wartości dopuszczalnych wg
odrębnych przepisów

*) Badaniem wzorcowym oznaczania kształtu kruszywa grubego jest badanie wskaźnika płaskości
**) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych
***) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m
2.2.4. Cement.
Należy stosować cement wg PN-EN 197-1, np. CEM I, klasy 32,5 N, 42,5 N, 52,5 N.
Przechowywanie cementu dostarczonego:
a) w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg – do 10 dni w miejscach zadaszonych
na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym oraz do terminu trwałości podanego przez producenta
w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach suchych i czystych. Cement na paletach
magazynuje się z dopuszczalną wysokością 3 palet, cement niespaletowany układa się w stosy płaskie
o liczbie 12 warstw (dla worków trzywarstwowych),
b) luzem – przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych) przystosowanych
do pneumatycznego załadowania i wyładowania.
2.2.5. Woda zarobowa.
Woda zarobowa powinna być zgodna z PN-EN 1008.
2.2.6. Dodatki.
W przypadkach uzasadnionych mieszanka może zawierać dodatki, które powinny być uwzględnione w projekcie
mieszanki. Dodatki powinny być o sprawdzonym działaniu jak np. mielony granulowany żużel wielkopiecowy lub
popiół lotny pod warunkiem, że odpowiada ona wymaganiom europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej.
2.2.7. Domieszki.
Domieszki powinny być zgodne z PN-EN 934-2.
Jeżeli w mieszance przewiduje się zastosowanie środków przyspieszających lub opóźniających wiązanie, należy
to uwzględnić przy projektowaniu składu mieszanki.
3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót.
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania
ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:
− wytwórnia stacjonarna lub mobilna do wytwarzania mieszanki,
− przewoźne zbiorniki na wodę,
− układarki do rozkładania mieszanki lub równiarki,
− walce wibracyjne, statyczne lub ogumione,
− zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do zagęszczania w miejscach trudno
dostępnych.
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, SSTWiORD, instrukcjach
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów.
Materiały sypkie można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. Cement w workach może
być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami transportu, w sposób nie
powodujący uszkodzeń opakowania. Worki na paletach układa się po 5 warstw po 4 szt. w warstwie. Worki
niespaletowane układa się na płask w wysokości do 10 warstw. Cement luzem przewozi się w zbiornikach
(wagonach, samochodach), czystych i nie zanieczyszczanych podczas transportu. Środki transportu powinny
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być wyposażone we wsypy i urządzenia do wyładowania cementu. Woda może być dostarczana wodociągiem
lub przewoźnymi zbiornikami wody. Inne materiały należy przewozić w sposób zalecony przez producentów
i dostawców, nie powodując pogorszenia ich walorów użytkowych.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robót.
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i SSTWiORD. W przypadku braku
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w załączniku.
Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują:
1. roboty przygotowawcze,
2. projektowanie mieszanki,
3. wbudowanie mieszanki,
4. roboty wykończeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SSTWiORD lub wskazań Inżyniera:
– ustalić lokalizację robót,
– przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych
wysokościowych,
– usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót,
– wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót,
– zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót.
Można dodatkowo korzystać z OST D-01.00.00 przy robotach przygotowawczych oraz z OST D-02.00.00 przy
występowaniu robót ziemnych.
5.4. Projektowanie mieszanki związanej cementem.
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do
akceptacji projekt składu mieszanki związanej cementem oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych
składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera.
Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki, ilości cementu, ilości wody. Procedura
projektowa powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych
samych składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych właściwościach, jak te które będą stosowane do
wykonania podbudowy lub podłoża ulepszonego.
Skład mieszanek projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek (system I), zagęszczanych
metodą Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D = 1. Klasy wytrzymałości przyjmuje się wg tablicy
2. Wytrzymałość na ściskanie Rc określonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 powinna być równa
lub większa od wytrzymałości na ściskanie wymaganej dla danej klasy wytrzymałości podanej w tablicy 2.
Tablica 2. Klasy wytrzymałości wg normy PN-EN 14227-1.

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie RC,
po 28 dniach, MPa dla próbek walcowych o
H/Da = 2,0
H/Da = 1,0b
brak wymagań
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
12
15
16
20
20
25

Klasa wytrzymałości
C0
C1.5/2.0
C3/4
C5/6
C8/10
C12/15
C16/20
C20/25

Dopuszcza się podawanie wytrzymałości na ściskanie Rc z dodatkowym indeksem informującym o czasie
pielęgnacji, np. Rc7, Rc14, Rc28.
Określone w badaniu progowe ilości wody powinny uwzględniać właściwe zagęszczenie i oczekiwane
parametry mechaniczne mieszanki. Należy określić procentowy udział składników w stosunku do całkowitej masy
mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gęstość objętościową. Proporcję należy określić laboratoryjnie lub/i
na podstawie praktycznych doświadczeń z mieszankami wykonywanymi z tych samych składników i w tych
samych warunkach, spełniające wymagania niniejszej specyfikacji.
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Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej należy wykonać zgodnie z metodą wg PN-EN 933-1. Do analizy
stosuje się zestaw sit podstawowy + 1, składający się z następujących sit o oczkach kwadratowych w mm: 0,063;
0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0.
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawierać się w obszarze między krzywymi granicznymi uziarnienia
przedstawionych na rys. 1÷5, odpowiednio dla każdego rodzaju mieszanki.
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Zawartość spoiwa (cementu) w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej i/lub
doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych składników. Zawartość spoiwa nie
powinna być mniejsza od minimalnych wartości przedstawionych w tablicy 3.
Tablica 3. Minimalna zawartość spoiwa (cementu) w mieszance wg PN-EN 14227-1.
Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm
8,0 do 31,5
2,0 do 8,0
< 2,0

Minimalna zawartość spoiwa, % m/m
3
4
5

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilości spoiwa niż podano w tablicy 3, jeśli podczas procesu
produkcyjnego stwierdzone zostanie, że zachowana jest zgodność z wymaganiami tablicy 4 niniejszej
specyfikacji.
Zawartość wody w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej wg metody Proctora
i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych składników. Zawartość wody
należy określić zgodnie z PN-EN 13286-2.
Próbki walcowe zagęszczane ubijakiem Proctora, powinny być przygotowane zgodnie z PN-EN 13286-50. Próbki
należy przechowywać przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem
(w komorze o wilgotności powyżej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i następnie zanurzyć na 14 dni do wody
o temperaturze pokojowej. Nasycanie próbek wodą odbywa się pod ciśnieniem normalnym i przy całkowitym
ich zanurzeniu w wodzie.
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Badanie wytrzymałości na ściskanie (system I) należy przeprowadzić na próbkach walcowych przygotowanych
metodą Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzystaniu metody badawczej zgodniej z PN-EN 13286-41.
Wytrzymałość na ściskanie określonej mieszanki powinna być oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41, po 28 dniach
pielęgnacji. Dopuszcza się w praktyce wykonawczej stosowanie dodatkowo wytrzymałości na ściskanie
określonej po innym okresie pielęgnacji, np. po 7 lub 14 dniach. Wymagane właściwości po 28 dniach
pielęgnacji pozostają bez zmian.
Wskaźnik mrozoodporności mieszanki związanej cementem określany jest stosunkiem wytrzymałości na ściskanie
Rcz-o próbki po 28 dniach pielęgnacji i po 14 cyklach zamrażania i odmrażania do wytrzymałości na ściskanie Rc
próbki po 28 dniach pielęgnacji.
Rcz-o
Wskaźnik mrozoodporności = -------------Rc
Próbki do oznaczenia wskaźnika mrozoodporności należy przechowywać przez 28 dni w temperaturze pokojowej
z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności 95% ÷ 100% lub w wilgotnym piasku). Następnie
należy je całkowicie zanurzyć na 1 dobę w wodzie, a następnie w ciągu kolejnych 14 dni poddać cyklom
zamrażania i odmrażania. Jeden cykl zamrażania i odmrażania polega na zamrażaniu próbki w temperaturze -23
±2°C przez 8 godzin i odmrażania w wodzie o temperaturze +18 ±2°C przez 16 godzin. Oznaczenie wskaźnika
mrozoodporności należy przeprowadzać na 3 próbkach i do obliczeń przyjmować średnią. Wynik badania
różniący się od średniej o więcej niż 20% należy odrzucić, a jako miarodajną wartość wytrzymałości na ściskanie
Rcz-o, Rc należy przyjąć średnią obliczoną z pozostałych dwóch wyników, z dokładnością 0,1.
Wymagania wobec mieszanek Mieszanki związane cementem klasyfikuje się pod względem właściwości
wytrzymałościowych mieszanki przez wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie Rc próbek zgodnie z przyjętym
systemem I.
W tablicy 4 przedstawia się zbiorcze zestawienia wymagań wobec mieszanek wraz z wymaganymi
wytrzymałościami na ściskanie.
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek związanych cementem do warstwy podłoża ulepszonego.
Lp.
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
2.0
2.1

2.2
2.3
2.4

Wymagania dla ruchu
KR1 ÷ KR6

Właściwość
Składniki
Cement
Kruszywo
Woda zarobowa
Dodatki
Mieszanki
Uziarnienie
- mieszanka 0/8 mm
- mieszanka 0/11,2 mm
- mieszanka 0/16 mm
- mieszanka 0/22,4 mm
- mieszanka 0/31,5 mm
Minimalna zawartość cementu
Zawartość wody
Wytrzymałość na ściskanie (system I) –
klasa wytrzymałości Rc wg tablicy 2

wg p. 2.2.4
wg tablicy 1
wg p. 2.2.5
wg p. 2.2.6
krzywe graniczne
wg rys. 5*)
wg rys. 4
wg rys. 3
wg rys. 2
wg rys. 1
wg tablicy 3
wg projektu mieszanki
klasa C 1,5/2,0

*) Mieszankę 0/8 mm można stosować tylko dla ruchu KR1 i KR2.
5.5. Warunki przystąpienia do robót i przygotowanie podłoża.
Warstwy podłoża ulepszonego z mieszanek związanych cementem nie powinny być wykonywane, gdy
temperatura powietrza jest niższa od +5oC oraz gdy podłoże jest zamarznięte.
Podłoże pod mieszankę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji
projektowej i SSTWiORD. Zaleca się do korzystania z ustaleń podanych w OST D-04.01.01 „Koryto wraz
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
Jeśli warstwa mieszanki kruszywa ma być układana w prowadnicach, to należy je ustawić na podłożu tak aby
wyznaczały ściśle linie krawędzi układanej warstwy według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic
powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki kruszywa w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny
być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn
użytych do wykonania warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii
gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera.
5.6. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki.
Mieszankę kruszywa związanego cementem o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej
należy wytwarzać w wytwórniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobilnych zapewniających ciągłość
produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka powinna być wyposażona
w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objętościowego dozowania wody.
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Przy produkcji mieszanek należy prowadzić kontrolę produkcji zgodnie z WT-5 część 5.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób
zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem.
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość
układania mieszanki powinna zapewniać uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. Warstwę
można wykonać o grubości np. 20 cm po zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania
drugiej warstwy można przystąpić po odbiorze pierwszej warstwy przez Inżyniera. Przy układaniu mieszanki za
pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic.
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych
i poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie, które należy
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 0,98 maksymalnego zagęszczenia
określonego według normalnej próby Proctora. Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem
czasu wiązania cementu. Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin
roboczych podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. Zaleca się aby Wykonawca organizował
roboty w sposób unikający podłużnych spoin roboczych.
5.7. Pielęgnacja warstwy kruszywa związanego cementem.
Warstwa kruszywa związanego cementem powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji
według jednego z następujących sposobów:
a) skropieniem preparatem pielęgnacyjnym, posiadającym aprobatę techniczną,
b) przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład
co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem przez wiatr,
c) przykryciem matami lub włókninami i spryskanie wodą przez okres 7÷10 dni,
d) przykryciem warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7÷10 dni,
e) innymi środkami zaakceptowanymi przez Inżyniera.
Nie należy dopuszczać ruchu pojazdów i maszyn po warstwie kruszywa związanej cementem w okresie od 7 do
10 dni pielęgnacji, a po tym okresie ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera.
5.8. Roboty wykończeniowe.
Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, SSTWiORD, dokumentacją wiaty i wskazaniami
Inżyniera dotyczą prac związanych z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych,
takie jak:
– odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,
– uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub terenowych,
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót,
– usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności,
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez
Inżyniera.
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 5.
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót .
Lp.

2

Wyszczególnienie robót
Lokalizacja i zgodność granic terenu
robót z dokumentacją proejktową
Roboty przygotowawcze

3

Właściwości kruszywa

4

Właściwości wody

5

Właściwości cementu

1

Częstotliwość badań
1 raz
Ocena ciągła
Dla każdej partii kruszywa
i przy każdej zmianie
kruszywa
Dla każdego wątpliwego
źródła
Dla każdej partii
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Wg pktu 5
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6

Uziarnienie mieszanki

2 razy dziennie

7

Wilgotność mieszanki

Jw.

8
9
10
11
12

Grubość warstwy ulepszonego
podłoża
Zagęszczenie warstwy mieszanki
Oznaczenie wytrzymałości na
ściskanie
Oznaczenie mrozoodporności
Wykonanie robót wykończeniowych

Rys. 1 ÷ 5
Wilgotność optymalna z
tolerancją +10%, -20%

Jw..

Tolerancja ± 1 cm

Jw.

0,98 Proctora (p. 5.7)

3 próbki dziennie

PN-EN 13286-41

Na zlecenie Inżyniera
Ocena ciągła

p. 5.4
Według punktu 5.9

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych ulepszonego podłoża.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje tablica 6.
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej.
Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1

Szerokość

10 razy na 1 km

2
3

Równość podłużna
Równość poprzeczna

wg [26]
wg [26]

4

Spadki poprzeczne *)

10 razy na 1 km

5

Rzędne wysokościowe

6

Ukształtowanie osi w planie *)

7

Grubość podbudowy i ulepszonego
podłoża

wg [26]
co 100 m

w 3 punktach, lecz nie
rzadziej niż raz na 2000 m2

Dopuszczalne odchyłki
+10 cm, -5 cm: różnice od
szerokości projektowanej
wg [26]
wg [26]
±0,5% dopuszczalna
tolerancja od dokumentacji
projektowej
wg [26]
Przesunięcie od osi
projektowanej ±5 cm
Różnice od grubości
projektowanej dla:
- podbudowy zasadniczej
±10%
- podbudowy pomocniczej
i podłoża ulepszonego
+10%, -15%

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy).
8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SSTWiORD 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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− wyprodukowanie mieszanki oraz jej transport na miejsce wbudowania,
− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń
pomocniczych,
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,
− ew. nacięcie szczelin i wykonanie technologii przeciwspękaniowych,
− pielęgnacja wykonanej warstwy ulepszonego podłoża piaskiem i wodą,
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań,
− uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia,
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− roboty wykończeniowe,
− odwiezienie sprzętu.
Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, SSTWiORD, specyfikacji
technicznej i postanowień Inżyniera.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.
Cena wykonania robót określonych niniejszą SSTWiORD 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. OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
10.2. OST D-04.05.01a „Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie
cementem”.
10.3. Ogólne specyfikacje techniczne, normy oraz inne dokumenty podane w OST D-04.05.01a „Podbudowa
i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem” pkt 10.:
10.3.1. Ogólne specyfikacje techniczne:
1. D-M-00.00.00. Wymagania ogólne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne
4. D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
10.3.2. Normy:
1. PN-EN 197-1 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego
użytku.
2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda
przesiewania.
3. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika
płaskości.
4. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu.
5. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości ziarn
o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych.
6. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Domieszki do betonu – Definicje i wymagania.
7. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
8. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie odporności na ścieranie
(mikro-Deval).
9. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania odporności
na rozdrabnianie.
10. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie gęstości
ziarn i nasiąkliwości.
11. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych –
Część 1: Oznaczanie mrozoodporności.
12. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania.
13. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna.
14. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie wyciągów przez
wymywanie kruszyw.
15. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
16. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: Metody określania
gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą Proctora.
17. PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 41: Metoda
oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym.
18. PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 50: Metoda sporządzania
próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub zagęszczania na stole wibracyjnym.
19. PN-EN 14227-1 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Wymagania – Część 1: Mieszanki związane
cementem.
20. PN-EN 14227-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacja – Część 10: Grunty stabilizowane
cementem.
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10.3.3. Inne dokumenty:
1. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych – WT-5 2010 Wymagania techniczne (zalecone
do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarządzenia nr 102
GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.).
2. 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, poz. 430).
3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych –
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997.
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1.

Wstęp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z betonu C8/10 w związku z przebudową ulicy Łokietka
w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Bydgoskiej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
podbudowy z betonu C8/10:
pod nawierzchnię zjazdów gr. 15 cm.
1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1.

1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.

Podbudowa z betonu C8/10 - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej, która po
osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 10 N/mm2 (oznaczonej na próbkach
sześciennych), 8 N/mm2 (oznaczonej na próbkach walcowych), stanowi fragment nośnej części
nawierzchni drogowej.
Beton – materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz
ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu.
Mieszanka betonowa – całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie
umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą.
Beton stwardniały – beton, który jest w stanie stałym i który osiągnął pewien poziom wytrzymałości.
Beton zwykły – beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3 ale nie przekraczającej 2600
kg/m3.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.

Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D-00.00.00 „Wymagania
ogólne" pkt 2.
2.2. Cement.
Należy stosować cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.
Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy czas
przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za zgodą Inżyniera tylko
wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót.
2.3. Kruszywa.
Do wykonania mieszanki betonu należy stosować:
kruszywa zwykłe i ciężkie zgodnie z EN 12620:2000,
kruszywa lekkie zgodnie z PN-EN 13055-1:2002.
2.4. Woda.
Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy
stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy EN 1008:1997. Bez badań laboratoryjnych można
stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł, nie może być użyta do
momentu jej przebadania zgodnie z wyżej podaną normą.
2.5. Domieszki.
Ogólna przydatność domieszek ustala się zgodnie z PN-EN 934-2:2002.
2.6. Dodatki.
Ogólna przydatność dodatków ustala się dla:
wypełniacza mineralnego zgodnie z EN 12620:2000,
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popiołu lotnego zgodnie z PN-EN 450:1998,
pyłu krzemianowego zgodnie z EN 13263.
2.7. Beton.
2.7.1. Postanowienia ogólne.
Do wykonania podbudowy należy zastosować beton klasy C8/10.
2.7.2. Skład betonu.
Skład betonu powinien być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż
10 N/mm2 (oznaczonej na próbkach sześciennych), 8 N/mm2 (oznaczonej na próbkach walcowych).
Skład betonu oraz składniki należy dobierać zgodnie z PN-EN 206-1:2003.
2.7.3. Projektowanie mieszanki betonowej.
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi
do akceptacji projekt składu mieszanki betonowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych
składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania kontrolnych przez Inżyniera.
Projektowanie mieszanki betonowej powinno obywać się zgodnie z postanowieniami PN-EN 206-1.
2.8. Materiały do pielęgnacji podbudowy z betonu.
Do pielęgnacji podbudowy z betonu mogą być stosowane:
preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną,
folie z tworzyw sztucznych,
włókniny wg PN-P-01715:1985,
piasek i woda.

3.

Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania podbudów z betonu.
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z betonu, powinien wykazać się możliwością korzystania
z następującego sprzętu:
wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być
wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące następujące
tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, cement
± 0,5%, woda ± 2%. Inżynier może dopuścić objętościowe dozowanie wody,
przewoźnych zbiorników na wodę,
układarek albo równiarek do rozkładania mieszanki betonowej,
walców stalowych gładkich wibracyjnych lub statycznych i walców ogumionych do zagęszczania,
zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania
w miejscach trudno dostępnych.

4.

Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2. Transport materiałów.
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem należy przewozić
cementowozami, natomiast cement workowany 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, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody.
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96014:1997.

5.

Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót.
Podbudowa z betonu nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5°C
i wyższa niż 25°C oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu.
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5.3. Przygotowanie podłoża.
Podłoże gruntowe pod podbudowę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi
w D-04.01.01 „Profilowanie i zagęszczeniem podłoża" lub D-02.00.00 „Roboty ziemne".
Podbudowę z betonu należy układać na wilgotnym podłożu.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami
D-01.01.01 „Odtworzenie trasy w terenie".
Jeżeli warstwa betonu ma być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy ustawić na
podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi podbudowy według dokumentacji
projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki betonowej w stanie
niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się
pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy podbudowy.
5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej.
Mieszankę betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności optymalnej należy
wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób
zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem.
5.5. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej.
Układanie podbudowy z betonu C8/10 należy wykonywać za pomocą równiarek, układarek lub ręcznie.
Przy układaniu mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Przy układaniu
mieszanki betonowej ręcznie konieczne jest zastosowanie prowadnic i szablonów.
Podbudowę z betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości do 20 cm, po zagęszczeniu.
Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy można przystąpić najwcześniej
po upływie 7 dni od wykonania pierwszej warstwy i po odbiorze jej przez Inżyniera.
Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Zagęszczanie
podbudów o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi,
częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczanie podbudów o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo
nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie wałowania
zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny być natychmiast naprawione przez zerwanie
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pełną głębokość i wbudowanie nowej mieszanki albo przez
ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie.
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 określonego
według normalnej metody Proctora (PN-B-04481, cylinder typu dużego, II-ga metoda oznaczania). Zagęszczenie
powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu.
Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją
+ 10% i - 20% jej wartości.
5.6. Spoiny robocze.
Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby w miarę możliwości unikać podłużnych spoin roboczych,
poprzez wykonanie podbudowy na całej szerokości koryta równocześnie.
W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa
podbudowy, należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy podbudowie wykonanej bez
prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy wcześniej obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej
wodą należy wbudować kolejny pas podbudowy. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę
roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi we wcześniej wykonanej mieszance
można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem
wbudowania sąsiedniego pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut.
Jeżeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy
powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej.
5.7. Pielęgnacja podbudowy.
Podbudowa z betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. Pielęgnacja powinna
być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:
skropienie preparatami pielęgnacyjnymi posiadającymi aprobatę techniczną,
przykrycie na okres 7 dni do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład co
najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,
przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni,
przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 do 10 dni.
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielęgnacji,
a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera.
5.8. Utrzymanie podbudowy.
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona przed
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uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu
budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch,
na własny koszt.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz.

6.

Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz kruszyw przeznaczonych
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa i cementu określone w pkt 2 niniejszej
specyfikacji.
6.3. Badania w czasie robót.
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z betonu podano w poniższej
tabeli.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy z betonu
Częstotliwość badań
Lp.

Wyszczególnienie badań

1
2
3
4

Wilgotność mieszanki betonowej
Zagęszczenie mieszanki betonowej
Uziarnienie mieszanki kruszywa
Grubość podbudowy

5

Badanie właściwości kruszywa

6

Wytrzymałość na ściskanie po
7 dniach
po 28 dniach

7

Badanie cementu

8

Badanie wody

9

Nasiąkliwość

10

Mrozoodporność

Minimalne ilości
badań na dziennej
działce roboczej

Maksymalna powierzchnia
podbudowy
na jedno badanie

2

200 m2

dla każdej partii kruszywa
i przy każdej zmianie kruszywa
3 próbki
3 próbki

200 m2
dla każdej partii

dla każdego wątpliwego źródła
w przypadkach wątpliwych
i na zlecenie Inżyniera

6.3.2. Wilgotność mieszanki.
Wilgotność mieszanki betonowej powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej
mieszanki z tolerancją + 10%, - 20% jej wartości.
6.3.3. Zagęszczenie podbudowy z betonu.
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00,
przy oznaczaniu zgodnie z normalną próbą Proctora, według PN-B-04481:1998 (metoda II).
6.3.4. Grubość warstwy podbudowy.
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość warstwy podbudowy powinna być
zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 1 cm.
6.3.5. Wytrzymałość na ściskanie.
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy 150 mm i wysokości 300 mm lub
na próbkach sześciennych o boku 150 mm. Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo,
w świeżo rozłożonej warstwie. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normą
PN-S-96013 oraz PN-EN 12350-1. Trzy próbki należy badać po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania.
Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.
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6.3.6. Nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu.
Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normą PN-EN 206-1.
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy z betonu.
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje poniższa tabela.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu
Lp.

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

Wyszczególnienie badań i pomiarów

1

Szerokość podbudowy

10 razy na długości całego zakresu robót

2

Równość podłużna

3

Równość poprzeczna

10 razy na długości całego zakresu robót

4

Spadki poprzeczne *)

10 razy na długości całego zakresu robót

5

Rzędne wysokościowe

6

Ukształtowanie osi w planie *)

co 20 m łatą na każdym pasie ruchu

co 25 m

w 3 punktach, lecz nie rzadziej
niż raz na 25 m
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy
wykonać w punktach głównych łuków poziomych.
7

Grubość podbudowy

6.4.2. Szerokość podbudowy.
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +5 cm, -5 cm.
6.4.3. Równość podbudowy.
Nierówności
podłużne
podbudowy
należy
mierzyć
4-metrową
łatą,
zgodnie
z
normą
BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą
przekraczać 9 mm.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy.
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową
z tolerancją ± 0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy.
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi
przekraczać + 1 cm, -2 cm.

podbudowy

i

rzędnymi projektowanymi nie powinny

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie.
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.4.7. Grubość podbudowy.
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ± 1 cm.

7.

Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu C8/10 o grubości, zgodnej
z dokumentacją projektową.

8.

Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
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9.

Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu C8/10 obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
zakup materiałów,
dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
przygotowanie podłoża,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń
pomocniczych,
rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,
pielęgnacja wykonanej warstwy,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.

Przepisy związane

10.1. Normy.
PN-EN 196-1:1996

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.

PN-EN 196-2:1996

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:1996

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.

PN-EN 196-6:1996

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2002
PN-EN 12350-1:2001

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego użytku.
Badania mieszanki betonowej – Część 1: Pobieranie próbek.

PN-EN 12350-2:2001

Badania mieszanki betonowej – Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka.

PN-EN 12350-3:2001

Badania mieszanki betonowej – Część 3: Badanie konsystencji metodą Vebe.

PN-EN 12350-4:2001

Badania mieszanki betonowej – Część 4: Badanie konsystencji metodą oznaczania
stopnia zagęszczalności.
Badania mieszanki betonowej – Część 5: Badanie konsystencji metodą stolika
rozpływowego.
Badania mieszanki betonowej – Część 6: Gęstość

PN-EN 12350-5:2001
PN-EN 12350-6:2001
PN-EN 12350-7:2001
PN-EN 12390-1:2001
PN-EN 12390-2:2001
PN-EN 12390-3:2002

Badania mieszanki betonowej – Część 7: Badanie zawartości powietrza – Metody
ciśnieniowe.
Badania betonu – Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek
do badania i form
Badania betonu – Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań
wytrzymałościowych.
Badania betonu – Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania.

PN-EN 12390-7:2001

Badania betonu – Część 7: Gęstość betonu.

PN-EN 206-1

Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

PN-EN 480-11:2000
PN-EN 934-2:1999

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie charakterystyki
porów powietrznych w stwardniałym betonie.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-B-04481:1988

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

PN-EN 933-1:2000

Badania geometryczne właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda
przesiewania.
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości
nasypowej i jamistości.
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie
gęstości ziarn i nasiąkliwości.
Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 1097-3:2000
PN-EN 1097-6:2002
PN-EN 13242+A1:2010
PN-EN 12620+A1:2008

PN-EN 13055-1 :2003/AC:2004
PN-EN 13139:2003/AC:2008

Kruszywa lekkie – Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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PN-EN 1008:2004

BN-88/6731-08

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu.
Cement. Transport i przechowywanie.

PN-P-01715

Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych i użytkowych oraz metod badań.

PN-S-96013

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

PN-S-96014

Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego
nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania.
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

BN-68/8931-04
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.05a

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA ŚCIERALNA
wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.

Nazwa inwestycji
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1.
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Numer specyfikacji
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Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla przebudowy ulicy
Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Bydgoskiej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem:
- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 (KR1÷2) o grubości 4 cm.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
i odbiorem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010
[65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralnoasfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę
produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.
Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR6 (określenie
kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano
w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki
Kategoria
ruchu

Mieszanki o wymiarze D1), mm

KR 1-2

AC5S, AC8S, AC11S

KR 3-4

AC8S, AC11S

KR 5-6

AC8S, AC11S 2)

1) Podział

ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance.
2) Dopuszczony do stosowania w terenach górskich.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania
i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże.
1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami pojazdów.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze względu na
największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.
1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym
tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.
1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez
określony zestaw sit.
1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68].
1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 0,063
mm.
1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.
1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany –
kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany
– wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom
zdyspergowanego asfaltu.
1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe
ACS
– beton asfaltowy do warstwy ścieralnej
PMB
– polimeroasfalt,
– górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
D
d
– dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
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C
NPD
TBR
IRI
MOP

– kationowa emulsja asfaltowa,
– właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined;
producent może jej nie określać),
– do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany),
– (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości,
– miejsce obsługi podróżnych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 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” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można
stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
Kategoria
ruchu

Mieszanka
ACS

Gatunek lepiszcza
asfalt drogowy
polimeroasfalt

KR1 – KR2

AC5S, AC8S,
AC11S

50/70, 70/100
Wielorodzajowy 50/70

-

KR3 – KR4

AC8S, AC11S

50/70
Wielorodzajowy 50/70

PMB 45/80-55
PMB 45/80-65

KR5 – KR6

AC8S, AC11S

Wielorodzajowy 35/50

PMB 45/80-55
PMB 45/80-65

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27]
Metoda
badania
3
WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE

Lp.

Właściwości

1

2

1

Penetracja w 25°C

2

Temperatura mięknienia

3

Temperatura zapłonu,
°C
PN-EN 22592 [62]
nie mniej niż
Zawartość składników
rozpuszczalnych,
% m/m
PN-EN 12592 [28]
nie mniej niż
Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost),
% m/m
PN-EN 12607-1 [31]
nie więcej niż
Pozostała penetracja po
%
PN-EN 1426 [21]
starzeniu, nie mniej niż
Temperatura mięknienia po
°C
PN-EN 1427 [22]
starzeniu, nie mniej niż
WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartość parafiny,
%
PN-EN 12606-1 [30]
nie więcej niż
Wzrost temp. mięknienia po
°C
PN-EN 1427 [22]
starzeniu, nie więcej niż

4

5

6
7

8
9

Rodzaj asfaltu
50/70
70/100
4
5

0,1 mm

PN-EN 1426 [21]

50-70

70-100

°C

PN-EN 1427 [22]

46-54

43-51

230

230

99

99

0,5

0,8

50

46

48

45

2,2

2,2

9

9
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10

Temperatura łamliwości
Fraassa, nie więcej niż

Tablica 4.

Wymaganie
podstawowe
1
Konsystencja
w pośrednich
temperaturach eksploatacyjnych
Konsystencja
w wysokich
temperaturach eksploatacyjnych

Kohezja

Stałość
konsystencji
(Odporność
na starzenie
wg PN-EN
12607-1 lub -3
[31]
Inne
właściwości

Wymagania
dodatkowe

Wymagania
dodatkowe

°C

PN-EN 12593 [29]

-8

-10

Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów)
wg PN-EN 14023 [59]
Jednostka

Gatunki asfaltów modyfikowanych
polimerami (PMB)
45/80 – 55
45/80 – 65
wymaganie
klasa
wymaganie
klasa

Właściwość

Metoda
badania

2

3

4

5

6

7

8

Penetracja
w 25°C

PN-EN 1426 [21]

0,1 mm

45-80

4

45-80

4

Temperatura
mięknienia

PN-EN 1427 [22]

°C

≥ 55

7

≥ 65

5

PN-EN 13589 [55]
PN-EN 13703 [57]

J/cm2

≥ 1 w 5°C

4

≥2 w 5°C

3

PN-EN 13587 [53]
PN-EN 13703 [57]

J/cm2

NPDa

0

NPDa

0

PN-EN 13588 [54]

J/cm2

NPDa

0

NPDa

0

Siła
rozciągania
(mała
prędkość
rozciągania)
Siła
rozciągania
w 5°C (duża
prędkość
rozciągania)
Wahadło
Vialit (metoda
uderzenia)
Zmiana masy
Pozostała
penetracja
Wzrost
temperatury
mięknienia
Temperatura
zapłonu
Temperatura
łamliwości
Nawrót
sprężysty
w 25°C
Nawrót
sprężysty
w 10°C
Zakres
plastyczności
Stabilność
magazynow
ania. Różnica
temperatur
mięknienia
Stabilność
magazynow
ania. Różnica
penetracji
Spadek temperatury mięknienia po
starzeniu wg
PN-EN 12607
-1 lub -3 [31]

%

≥ 0,5

3

≥ 0,5

3

PN-EN 1426 [21]

%

≥ 60

7

≥ 60

7

PN-EN 1427 [22]

°C

≤8

2

≤8

2

PN-EN ISO 2592
[63]

°C

≥ 235

3

≥ 235

3

PN-EN 12593 [29]

°C

≤ -12

6

≤ -15

7

≥ 50

5

≥ 70

3

PN-EN 13398
[51]

%
NPDa

0

NPDa

0

TBRb

1

TBRb

1

≤5

2

≤5

2

PN-EN 14023 [59]
Punkt 5.1.9

°C

PN-EN 13399 [52]
PN-EN 1427 [22]

°C

PN-EN 13399 [52]
PN-EN 1426 [21]

0,1 mm

NPDa

0

NPDa

0

°C

TBRb

1

TBRb

1

PN-EN 12607-1
[31]
PN-EN 1427 [22]
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Nawrót sprężysty w 25°C
po starzeniu
≥ 50
wg PN-EN
12607-1 lub
PN-EN 12607-1
-3 [31]
[31]
%
Nawrót spręPN-EN 13398 [51]
żysty w 10°C
po starzeniu
NPDa
wg PN-EN
12607-1 lub
-3 [31]
a NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana)
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania)

4

≥ 60

3

0

NPDa

0

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie asfaltu
i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy
otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz
układ cyrkulacji asfaltu.
Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy pośredni
z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością ± 5°C. Zaleca się wyposażenie zbiornika w mieszadło.
Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania
i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania
polimeroasfaltów różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym.
2.3. Kruszywo
Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa
2010 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania
podane w WT-1 Kruszywa 2010 – tablica 12, 13, 14, 15.
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być równe,
utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych
w urządzenia do aeracji.
2.4. Środek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej
na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%.
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta.
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
określonych przez producenta.
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego materiału
wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie
warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować:
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych.
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach określonych w aprobacie technicznej.
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować kationowe
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje
asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.
Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje się tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorąco.
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych
materiałami mineralnymi.
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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” [1] pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze
sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:
–
wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
–
układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,
–
skrapiarka,
–
walce stalowe gładkie,
–
lekka rozsypywarka kruszywa,
–
szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
–
samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
–
sprzęt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych
w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu
materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej
rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali
lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4).
Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zależności
od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona
przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.).
Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury
w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste,
a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na
mieszankę.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 6 i 7.
Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję
kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50.
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 8, 9 i 10.

134

Nazwa inwestycji

Przebudowa ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej
do ulicy Bydgoskiej
Kod CPV
Numer specyfikacji

45233000-9
Nazwa specyfikacji

D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna

Tablica 6.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
ścieralnej dla ruchu KR1-KR2 [65]
Właściwość
Wymiar sita #, [mm]
16
11,2
8
5,6
2
0,125
0,063
Zawartość lepiszcza,
minimum*)

Tablica 7.

Przesiew, [% (m/m)]
AC8S
od
do
100
90
100
70
90
45
65
8
20
6
12,0

AC5S
od
100
90
40
9
6,0

do
100
65
22
14
Bmin6,0

Bmin5,8

do
100
90

30
8
5

55
20
12,0
Bmin5,6

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
ścieralnej dla ruchu KR3-KR6 [65]
Właściwość
Wymiar sita #, [mm]
16
11,2
8
5,6
2
0,125
0,063

od
100
90
60
40
8
5

Zawartość lepiszcza, minimum*)
*)

Przesiew, [% (m/m)]
AC8S
AC11S
do
od
do
100
90
100
100
60
90
80
55
35
50
22
8
20
12,0
5
11,0
Bmin5,6

Bmin5,4

Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to do
wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez
współczynnik α według równania:

α=
Tablica 8.

AC11S
od
100
90
70

2, 650

ρd

Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ruchu KR1 ÷ KR2
[65]

Właściwość
Zawartość
wolnych
przestrzeni
Wolne
przestrzenie
wypełnione
lepiszczem
Zawartość
wolnych
przestrzeni
w mieszance
mineralnej

Warunki
zagęszczania
wg PN-EN
13108-20 [48]

Metoda i warunki
badania

AC5S

AC8S

AC11S

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń

PN-EN 12697-8 [33],
p. 4

Vmin1,0
Vmax3,0

Vmin1,0
Vmax3,0

Vmin1,0
Vmax3,0

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń

PN-EN 12697-8 [33],
p. 5

VFBmin75
VFBmin93

VFBmin75
VFBmin93

VFBmin75
VFBmin93

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń

PN-EN 12697-8 [33],
p. 5

VMAmin14

VMAmin14

VMAmin14

PN-EN 12697-12 [35],
przechowywanie w
Odporność na
C.1.1,ubijanie,
ITSR90
40°C z jednym cyklem
ITSR90
ITSR90
działanie wody a) 2×35 uderzeń
zamrażania,
badanie w 25°C
a) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65]
w załączniku 1.
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Tablica 9. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ruchu KR3 ÷ KR4
[65]

Właściwość
Zawartość wolnych
przestrzeni
Odporność na
deformacje trwałe a)
Odporność na
działanie wody
a)
b)

Warunki
zagęszczania
wg PN-EN
13108-20 [48]
C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń
C.1.20,
wałowanie,
P98-P100
C.1.1,ubijanie,
2×35 uderzeń

Metoda i warunki badania

AC8S

AC11S

PN-EN 12697-8 [33], p. 4

Vmin2,0
Vmax4

Vmin2,0
Vmax4

WTSAIR 0,50
PRDAIRdeklar

WTSAIR 0,50
PRDAIRdeklar

ITSR90

ITSR90

PN-EN 12697-22, metoda B
w powietrzu, PN-EN 13108-20,
D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38]
PN-EN 12697-12 [35],
przechowywanie w 40°C z
jednym cyklem zamrażania,
badanie w 25°C b)

Grubość płyty: AC8, AC11 40mm.
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65]
w załączniku 1.

Tablica 10. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ruchu KR5 ÷ KR6
[65]

Właściwość
Zawartość wolnych
przestrzeni
Odporność na
deformacje trwałe a)
Odporność na
działanie wody
a)
b)

Warunki
zagęszczania
wg PN-EN
13108-20 [48]
C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń
C.1.20,
wałowanie,
P98-P100
C.1.1,ubijanie,
2×35 uderzeń

Metoda i warunki badania

AC8S

AC11S

PN-EN 12697-8 [33], p. 4

Vmin2,0
Vmax4

Vmin2,0
Vmax4

WTSAIR 0,30
PRDAIRdeklar

WTSAIR 0,30
PRDAIRdeklar

ITSR90

ITSR90

PN-EN 12697-22, metoda B
w powietrzu, PN-EN 13108-20,
D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38]
PN-EN 12697-12 [35],
przechowywanie w 40°C z
jednym cyklem zamrażania,
badanie w 25°C b)

Grubość płyty: AC8, AC11 40mm.
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65]
w załączniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być
zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru
temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy
dodawać odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem
termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70
i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej
nie powinna być wyższa o więcej niż 30oC od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej
w tablicy 11. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu
w wytwórni.
Tablica 11. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65]
Lepiszcze asfaltowe

Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70

od 140 do 180

Asfalt 70/100

od 140 do 180

Wielorodzajowy-35/50

od 155 do 195
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Wielorodzajowy-50/70

od 140 do 180

PMB 45/80-55

od 130 do 180

PMB 45/80-65

od 130 do 180

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania
między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe)
z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach.
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę ścieralną z betonu
asfaltowego powinno być na całej powierzchni:
–
ustabilizowane i nośne,
–
czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
–
wyprofilowane, równe i bez kolein,
–
suche.
Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni, nierówności nie
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 12.
Tablica 12. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar łatą
4-metrową lub równoważną metodą)
Klasa drogi
A, S,
GP
G
Z, L, D

Element nawierzchni
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania
i wyłączania
Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone
pobocza
Pasy:
ruchu,
dodatkowe,
włączania
i wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic,
utwardzone pobocza
Pasy ruchu

Maksymalna nierówność
podłoża pod warstwę
ścieralną [mm]
6
8
8
9

Jeżeli nierówności są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże.
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być
zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody.
Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć.
Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać poprzez frezowanie
lub wykonanie warstwy wyrównawczej.
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliżonych do materiału
podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym).
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża
powinna być w ocenie wizualnej chropowata.
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według PN-EN
14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych.
Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań poprzecznych zaleca
się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI
lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych.
5.5. Próba technologiczna
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności
Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej
mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu
automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną
po ustabilizowaniu się pracy otaczarki.
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej
na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa.
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub załadować
na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN
12697-27 [39].
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Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.
5.6. Połączenie międzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między warstwami i ich
współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem.
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami.
Skropienie lepiszczem podłoża (np. z warstwy wiążącej asfaltowej), przed ułożeniem warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2,
przy czym:
–
zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem,
–
ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki ; jeśli mieszanka ma
większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do skropienia, które po
ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją.
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy
urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy
zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę
organizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce.
5.7. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 i 5.7.
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż +5°C.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 13.
Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się
układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania
i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.
Tablica 13.

Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych
Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystąpieniem do robót
w czasie robót

Rodzaj robót
Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm

0

+5

Warstwa ścieralna o grubości < 3 cm

+5

+10

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 14.
Tablica 14. Właściwości warstwy AC
Typ i wymiar
mieszanki

Projektowana
grubość warstwy
technologicznej [cm]

Wskaźnik
zagęszczenia
[%]

Zawartość wolnych
przestrzeni
w warstwie
[%(v/v)]

AC5S,

KR1-KR2

2,0 ÷ 4,0

≥ 98

1,5 ÷ 4,0

AC8S,

KR1-KR2

2,5 ÷ 4,5

≥ 98

1,5 ÷ 4,0

AC11S, KR1-KR2

3,0 ÷ 5,0

≥ 98

1,5 ÷ 4,0

AC8S,

KR3-KR6

2,5÷4,5

≥ 98

3,0÷5,0

AC11S, KR3-KR6

3,0 ÷ 5,0

≥ 98

3,0÷5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.
W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce
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ogumione.

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” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności,
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez
Inżyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Uwagi ogólne
Badania dzielą się na:
–
badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
–
badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera).
6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy
jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów
do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają
wymagania określone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością
i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do
wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć.
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inżynier może zdecydować
o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może przeprowadzić
badania kontrolne według pktu 6.3.3.
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:
–
pomiar temperatury powietrza,
–
pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
[36]),
–
ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
–
wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,
–
pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
–
pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
–
pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
–
ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
–
ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.
6.3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki
tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się
Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę
powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny.
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 15.
Tablica 15. Rodzaj badań kontrolnych
Lp.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1

Rodzaj badań
Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)
Uziarnienie
Zawartość lepiszcza
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki
Warstwa asfaltowa
Wskaźnik zagęszczenia a)
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a)

b)

2.2
Spadki poprzeczne
2.3
Równość
2.4
Grubość lub ilość materiału
2.5
Zawartość wolnych przestrzeni a)
2.6
Właściwości przeciwpoślizgowe
do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 1000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie
potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie
zabudowy)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych.
Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych
ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka
budowy.
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinków częściowych.
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrażowe
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości
ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie wykonywało
badań kontrolnych.
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść
przemawia wynik badania.
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania
próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowanego materiału
na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości
podane w tablicy 16.
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły należy
przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek
częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują
te same wymagania jak do odcinka budowy.
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń grubości
warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym.
Tablica 16. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]
Warunki oceny

Warstwa asfaltowa ACa)

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 6000
m2 lub
– droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia
większa niż 1000 m2 lub
– warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2

≤ 10 %

2. – mały odcinek budowy lub
– warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2

≤ 10 %

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, nie
może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy to każdego pojedynczego

140

Nazwa inwestycji

Przebudowa ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej
do ulicy Bydgoskiej
Kod CPV
Numer specyfikacji

45233000-9
Nazwa specyfikacji

D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna

oznaczenia danej właściwości.
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne kreślone
w tablicy 14.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.
6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna
Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu.
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas należy stosować
metodę pomiaru umożliwiającą obliczanie wskaźnika równości IRI. Wartość IRI oblicza się dla odcinków
o długości 50 m. Dopuszczalne wartości wskaźnika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni określono
w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67].
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i parkingów należy
stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej, mierząc wysokość prześwitu
w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest
określona przez wartość odchylenia równości (prześwitu), które nie mogą przekroczyć 6 mm. Przez odchylenie
równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią.
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości wskaźnika równości IRI warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy
G i dróg wyższych klas nie powinny być większe niż podane w tablicy 17. Badanie wykonuje się według
procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym śladzie koła.
Tablica 17.

Dopuszczalne wartości wskaźnika równości podłużnej IRI warstwy ścieralnej wymagane przed
upływem okresu gwarancyjnego
Klasa drogi
A, S
GP

G

Element nawierzchni
Pasy:
ruchu,
awaryjne,
dodatkowe,
włączania i wyłączania
Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone
pobocza
Pasy:
ruchu,
dodatkowe,
włączania
i wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic,
utwardzone pobocza

Wartości wskaźnika IRI
[mm/m]
≤ 2,9
≤ 3,7
≤ 4,6

Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni
dróg klasy Z i L nie powinna być większa niż 8 mm. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru
nawierzchni.
Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy stosować metodę
z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać
w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana
równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne [67].
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej warstwy ścieralnej nawierzchni
dróg wszystkich klas technicznych nie powinna być większa niż podana w tablicy 18. Badanie wykonuje się
według procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
Tablica 18.

Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej wymagane przed
upływem okresu gwarancyjnego
Klasa drogi

A, S
GP

G
Z, L, D

Element nawierzchni
Pasy:
ruchu,
awaryjne,
dodatkowe,
włączania i wyłączania
Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone
pobocza
Pasy:
ruchu,
dodatkowe,
włączania
i wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic,
utwardzone pobocza
Pasy ruchu

Wartości odchyleń
równości poprzecznej
[mm]
≤6
≤8
≤8
≤9
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6.4.2.6. Właściwości przeciwpoślizgowe
Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg wyższych klas powinien być
określony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu opony testowej.
Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niż co 50 m na nawierzchni zwilżanej
wodą w ilości 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien być przeliczany na wartość przy 100% poślizgu opony testowej
o rozmiarze 185/70 R14. Miarą właściwości przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia.
Za miarodajny współczynnik tarcia przyjmuje się różnicę wartości średniej E(µ) i odchylenia standardowego D:
E(µ) – D. Długość odcinka podlegającego odbiorowi nie powinna być większa niż 1000 m. Liczba pomiarów
na ocenianym odcinku nie powinna być mniejsza niż 10. W wypadku odbioru krótkich odcinków nawierzchni,
na których nie można wykonać pomiarów z prędkością 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyżowania,
niektóre łącznice), poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny być niższe niż 0,44,
przy prędkości pomiarowej 30 km/h.
Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 tygodni
po oddaniu warstwy do eksploatacji są określone w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne [67].
Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien być on
zrealizowany z najmniejszym możliwym opóźnieniem.
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości miarodajnego współczynnika tarcia nie powinny być mniejsze
niż podane w tablicy 19. W wypadku badań na krótkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach
do skrzyżowań poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny być niższe niż 0,44, przy
prędkości pomiarowej 30 km/h.
Tablica 19.

Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia wymagane przed upływem okresu
gwarancyjnego

Klasa drogi

Element nawierzchni

A, S

Pasy: włączania i wyłączania, jezdnie
łącznic
Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone
pobocza

Pasy ruchu

GP, G, Z

Miarodajny współczynnik
tarcia przy prędkości
zablokowanej opony
względem nawierzchni
60 km/h
90 km/h
-

≥ 0,37

≥ 0,44

-

≥ 0,36

-

6.4.2.7. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości projektowanej
o więcej niż ± 5 cm.
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, powinny być
zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń.
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 cm.
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii prostej,
równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam
i wykruszeń.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
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.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− oczyszczenie i skropienie podłoża,
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− opracowanie recepty laboratoryjnej,
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
− odwiezienie sprzętu.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą SST 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 (SST)
1.
D-00.00.00
Wymagania ogólne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej SST)
2.

PN-EN 196-21

3.
4.

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

5.

PN-EN 933-1

6.

PN-EN 933-3

7.

PN-EN 933-4

8.

PN-EN 933-5

9.

PN-EN 933-6

10.

PN-EN 933-9

11.

PN-EN 933-10

12.

PN-EN 1097-2

13.

PN-EN 1097-3

14.

PN-EN 1097-4

Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku
węgla i alkaliów w cemencie
Wapno budowlane – Część 2: Metody badań
Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu
ziarnowego – Metoda przesiewania
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren
za pomocą wskaźnika płaskości
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu
ziaren – Wskaźnik kształtu
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej
zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub
łamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości
powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych
cząstek – Badania błękitem metylenowym
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości
drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody
oznaczania odporności na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie
gęstości nasypowej i jamistości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza
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15.

PN-EN 1097-5

16.

PN-EN 1097-6

17.

PN-EN 1097-7

18.

PN-EN 1097-8

19.

PN-EN 1367-1

20.

PN-EN 1367-3

21.
22.

PN-EN 1426
PN-EN 1427

23.

PN-EN 1428

24.

PN-EN 1429

25.
26.

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

27.
28.
29.
30.

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

31.

32.

PN-EN 12607-1
i
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

33.

PN-EN 12697-8

34.

PN-EN 12697-11

35.

PN-EN 12697-12

36.

PN-EN 12697-13

37.

PN-EN 12697-18

38.

PN-EN 12697-22

39.

PN-EN 12697-27

40.

PN-EN 12697-36

41.

PN-EN 12846

42.
43.
44.

PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

45.

PN-EN 13074

46.

PN-EN 13075-1

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5:
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6:
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7:
Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8:
Oznaczanie polerowalności kamienia
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą
gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda
Pierścień i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach
asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości
na sicie
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności
wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody
Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1:
Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod
wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT
Jw. Część 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą
hydrostatyczną
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy
kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni
asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych
lepkościomierzem wypływowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem
mineralnym
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47.
48.
49.

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

50.

PN-EN 13179-2

51.

PN-EN 13398

52.

PN-EN 13399

53.

PN-EN 13587

54.

PN-EN 13588

55.

PN-EN 13589

56.

PN-EN 13614

57.
58.

PN-EN 13703
PN-EN 13808

59.

PN-EN 14023

60.
61.
62.

PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

63.

PN-EN ISO 2592

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton Asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych –
Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych –
Część 2: Liczba bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów
modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie
modyfikowanych asfaltów
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych
metodą pomiaru ciągliwości
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą
testu wahadłowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych
asfaltów – Metoda z duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych
polimerami
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno
Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar
metodą otwartego tygla Clevelanda
Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla
Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne
64.
WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na
drogach krajowych - Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19
listopada 2010 r.
65.
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarządzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2011 r.
66.
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
10.4. Inne dokumenty
67.
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, poz. 430)
68.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997
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1.

Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego
dla przebudowy ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Bydgoskiej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy
wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 (KR1÷2) o grubości 4 cm.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
i odbiorem warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji
mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić
Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.
Warstwę wiążącą i wyrównawczą z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1
do KR6 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego
o wymiarze D podano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki
Kategoria
ruchu

1)
2)

Mieszanki o wymiarze D1), mm

KR 1-2
AC11W 2), AC16W
KR 3-4
AC16W, AC22W
KR 5-6
AC16W, AC22W
Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance.
Dopuszcza się AC11 do warstwy wyrównawczej do kategorii ruchu KR1÷KR6 przy spełnieniu wymagań
jak w tablicach 16,17, 18, 19, 20 WT-2 2010 [65] w zależności od KR.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania
i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże.
1.4.2. Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową.
1.4.3. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości, ułożona na istniejącej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do ułożenia kolejnej warstwy.
1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze względu
na największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.
1.4.6. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym
tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.
1.4.7. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez
określony zestaw sit.
1.4.8. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68].
1.4.9. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.
1.4.10. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.11. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 0,063
mm.
1.4.12. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.
1.4.13. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany –
kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany
– wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom
zdyspergowanego asfaltu.
1.4.15. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.16. Symbole i skróty dodatkowe
ACW
- beton asfaltowy do warstwy wiążącej i wyrównawczej
PMB
- polimeroasfalt,
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D
d
C
NPD
TBR
MOP

- górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
- dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
- kationowa emulsja asfaltowa,
- właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined;
producent może jej nie określać),
- do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany),
- miejsce obsługi podróżnych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 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” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można
stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego
Gatunek lepiszcza
Kategoria
Mieszanka
ruchu
ACS
asfalt drogowy
polimeroasfalt
KR1 – KR2
AC11W,AC16W
50/70
KR3 – KR4
AC16W,AC22W
35/50, 50/70,
PMB 25/55-60
wielorodzajowy
35/50, 50/70
KR5 – KR6
AC16W AC22W
35/50,
PMB 25/55-60
wielorodzajowy
35/50
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4.

Lp.
1
1
2
3
4

5
6
7

8
9
10

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27]
Rodzaj asfaltu
Metoda
Właściwości
badania
35/50
50/70
2
3
4
5
WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE
Penetracja w 25°C
0,1 mm
PN-EN 1426 [21]
35÷50
50÷70
Temperatura mięknienia
°C
PN-EN 1427 [22]
50÷58
46÷54
Temperatura zapłonu,
°C
PN-EN 22592 [62]
240
230
nie mniej niż
Zawartość
składników
rozpuszczalnych,
% m/m
PN-EN 12592 [28]
99
99
nie mniej niż
Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost),
% m/m
PN-EN 12607-1 [31]
0,5
0,5
nie więcej niż
Pozostała penetracja po
%
PN-EN 1426 [21]
53
50
starzeniu, nie mniej niż
Temperatura mięknienia po
°C
PN-EN 1427 [22]
52
48
starzeniu, nie mniej niż
WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartość parafiny,
%
PN-EN 12606-1 [30]
2,2
2,2
nie więcej niż
Wzrost temp. mięknienia po
°C
PN-EN 1427 [22]
8
9
starzeniu, nie więcej niż
Temperatura
łamliwości
°C
PN-EN 12593 [29]
-5
-8
Fraassa, nie więcej niż
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Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023 [59]
Gatunki asfaltów
modyfikowanych
Metoda
JednoWymaganie
polimerami (PMB)
Właściwość
podstawowe
badania
stka
25/55 – 60
wymaganie
klasa
1
2
3
4
5
6
Konsystencja w
pośrednich
Penetracja
temperatu
PN-EN 1426 [21]
0,1 mm
25-55
3
w 25°C
-rach
eksploatacyjnych
Konsystencja w
wysokich
Temperatura
temperatu
PN-EN 1427 [22]
°C
≥ 60
6
mięknienia
- rach
eksploatacyjnych
Siła
rozciągania
PN-EN 13589 [55]
J/cm2
≥ 2 w 5°C
3
(mała
PN-EN 13703 [57]
prędkość
rozciągania)
Siła
rozciągania
Kohezja
PN-EN 13587 [53]
w 5°C (duża
J/cm2
NPDa
0
PN-EN 13703 [57]
prędkość
rozcią-gania)
Wahadło
Vialit (metoda
PN-EN 13588 [54]
J/cm2
NPDa
0
uderzenia)
Stałość
Zmiana masy
%
≥ 0,5
3
konsystencji
Pozostała
PN-EN
1426
[21]
%
≥
40
3
(Odporność
penetracja
na starzenie
Wzrost
wg
PN-EN
temperatury
PN-EN 1427 [22]
°C
≤8
3
12607-1 lub
mięknienia
-3 [31]
Inne
właściwości

Wymagania
dodatkowe

Temperatura
zapłonu

PN-EN ISO 2592
[63]

°C

≥ 235

3

Temperatura
łamliwości

PN-EN 12593
[29]

°C

≤ -12

6

PN-EN 13398
[51]

%

≥ 50

5

NPDa

0

Nawrót
sprężysty
w 25°C
Nawrót
sprężysty
w 10°C
Zakres
plastyczności
Stabilność
magazynowa
nia.
Różnica
temperatur
mięknienia
Stabilność
magazynowa
nia.
Różnica
penetracji

PN-EN 14023
[59] Punkt 5.1.9

°C

TBRb

1

PN-EN 13399
[52]
PN-EN 1427 [22]

°C

≤5

2

PN-EN 13399
[52]
PN-EN 1426 [21]

0,1 mm

NPDa

0
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Spadek
temperatury
PN-EN 12607-1
mięknienia po
[31]
°C
TBRb
starzeniu wg
PN-EN 1427 [22]
PN-EN 12607
-1 lub -3 [31]
Nawrót sprężysty w 25°C
po
starzeniu
≥ 50
wg
PN-EN
12607-1 lub PN-EN 12607-1
3 [31]
[31]
%
Nawrót spręPN-EN 13398 [51]
żysty w 10°C
po
starzeniu
NPDa
wg
PN-EN
12607-1 lub 3 [31]
a NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana)
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania)

1

4

0

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie asfaltu
i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy
otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz
układ cyrkulacji asfaltu.
Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy pośredni
z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością ± 5°C. Zaleca się wyposażenie zbiornika w mieszadło.
Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania
i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania
polimeroasfaltów różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym.
2.3. Kruszywo
Do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44]
i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa powinny
spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 – tablica 8, 9, 10, 11.
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być równe,
utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych
w urządzenia do aeracji.
2.4. Środek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej
na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%.
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego materiału
wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie
warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować:
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych.
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach określonych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami
wg PN-EN 14023 [59] „metodą na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować kationowe
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje
asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].
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Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych
materiałami mineralnymi.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania
ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:
–
wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
–
układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,
–
skrapiarka,
–
walce stalowe gładkie,
–
walce ogumione
–
szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
–
samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
–
sprzęt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych
w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu
materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej
rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali
lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4).
Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zależności od
postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed
ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki
i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury
w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste,
a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie
na mieszankę.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC16W).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 5.
Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję
kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50.
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 6, 7, 8.
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Tablica 5.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wiążącej i wyrównawczej, dla ruchu KR1÷KR6 [65]
Przesiew, [% (m/m)]
Właściwość
AC11W
AC16W
AC16W
AC22W
KR1-KR2
KR1-KR2
KR3-KR6
KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm]
od
do
od
do
od
do
od
do
31,5
100
22,4
100
100
90
100
16
100
90
100
90
100
65
90
11,2
90
100
65
80
70
90
8
60
85
55
85
45
70
2
30
55
25
55
25
50
20
45
0,125
6
24
5
15
4
16
4
12
0,063
3,0
8,0
3,0
8,0
4,0
10,0
4,0
10,0
Zawartość lepiszcza,
Bmin4,6
Bmin4,4
Bmin4,4
Bmin4,2
minimum*)
*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia
minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik α
według równania:

α=

2, 650

ρd

Tablica 6. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i wyrównawczej,
dla ruchu KR1 ÷ KR2 [65]
Warunki
zagęszczania
Metoda i warunki
Właściwość
AC11W
AC16W
wg PN-EN
badania
13108-20 [48]
Zawartość
C.1.2,ubijanie,
PN-EN 12697-8 [33],
Vmin 3,0
Vmin 3,0
wolnych
2×50 uderzeń
p. 4
Vmax 6,0
Vmax 6,0
przestrzeni
Wolne
przestrzenie
C.1.2,ubijanie,
PN-EN 12697-8 [33],
VFBmin 65
VFBmin 60
wypełnione
2×50 uderzeń
p. 5
VFBmin 80
VFBmin 80
lepiszczem
Zawartość
wolnych
C.1.2,ubijanie,
PN-EN 12697-8 [33],
przestrzeni
VMAmin 14
VMAmin 14
2×50 uderzeń
p. 5
w mieszance
mineralnej
PN-EN 12697-12 [35],
Odporność
przechowywanie
C.1.1,ubijanie,
na działanie
w 40°C z jednym cyklem
ITSR80
ITSR80
2×35 uderzeń
wody
zamrażania, a)
badanie w 25°C
a) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w załączniku 1.
Tablica 7. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i wyrównawczej,
dla ruchu KR3 ÷ KR4 [65]
Warunki
zagęszczania
Właściwość
Metoda i warunki badania
AC16W
AC22W
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartość wolnych
C.1.3,ubijanie,
Vmin 4,0
Vmin 4,0
PN-EN 12697-8 [33], p. 4
przestrzeni
2×75 uderzeń
Vmax 7,0
Vmax 7,0
C.1.20,
PN-EN 12697-22, metoda B
Odporność na
WTSAIR 0,3
WTSAIR 0,3
wałowanie,
w powietrzu, PN-EN 13108-20,
a)
deformacje trwałe
PRDAIR dekl
PRDAIRdekl
P98-P100
D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38]
PN-EN 12697-12 [35],
Odporność na
C.1.1,ubijanie,
przechowywanie w 40°C
ITS80
ITSR80
działanie wody
2×35 uderzeń
z jednym cyklem zamrażania,
b)
badanie w 25°C
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Grubość płyty: AC16, AC22 60mm.
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w załączniku 1.

Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i wyrównawczej,
dla ruchu KR5 ÷ KR6 [65]
Warunki
zagęszczania
Właściwość
Metoda i warunki badania
AC16P
AC22P
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartość wolnych
C.1.3,ubijanie,
Vmin 4,0
Vmin 4,0
PN-EN 12697-8 [33], p. 4
przestrzeni
2×75 uderzeń
Vmax 7,0
Vmax 7,0
C.1.20,
PN-EN 12697-22, metoda B
Odporność na
WTSAIR 0,15
WTSAIR 0,15
w
powietrzu, PN-EN 13108-20,
wałowanie,
deformacje trwałe a)
PRDAIR dekla
PRDAIR dekla
P98-P100
D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38]
PN-EN 12697-12 [35],
Odporność na
C.1.1,ubijanie,
przechowywanie w 40°C
ITSR80
ITSR80
działanie wody
2×35 uderzeń
z jednym cyklem zamrażania,
badanie w 25°C b)
a) Grubość plyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w załączniku 1.
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być
zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru
temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy
dodawać odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem
termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70
i polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.
Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą
do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż
30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 9. W tej tablicy najniższa
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni.
Tablica 9. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65]
Lepiszcze asfaltowe
Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50
od 155 do 195
Asfalt 50/70
od 140 do 180
Wielorodzajowy 35/50
od 155 do 195
Wielorodzajowy 50/70
od 140 do 180
PMB 25/55-60
od 140 do 180
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania
między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe)
z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach.
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże (podbudowa lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę wiążącą lub wyrównawczą z betonu
asfaltowego powinno być na całej powierzchni:
–
ustabilizowane i nośne,
–
czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
–
wyprofilowane, równe i bez kolein,
–
suche.
Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni, nierówności
nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 10.

153

Nazwa inwestycji

Przebudowa ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej
do ulicy Bydgoskiej
Kod CPV
Numer specyfikacji

45233000-9
Nazwa specyfikacji

D-05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca i wyrównawcza

Tablica 10. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar łatą
4-metrową lub równoważną metodą)
Maksymalna nierówność
Klasa drogi
Element nawierzchni
podłoża pod warstwę
wiążącą [mm]
9
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania
A, S,
i wyłączania
Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone
10
GP
pobocza
Pasy:
ruchu,
dodatkowe,
włączania
G
i wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic,
10
utwardzone pobocza
Z, L, D
Pasy ruchu
12
Jeżeli nierówności są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże.
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być
zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody.
Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać poprzez frezowanie
lub wykonanie warstwy wyrównawczej.
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliżonych do materiału
podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym).
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża
powinna być w ocenie wizualnej chropowata.
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według PN-EN
14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych.
Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań poprzecznych zaleca
się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI
lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych.
5.5. Próba technologiczna
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności
Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej
mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu
automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną
po ustabilizowaniu się pracy otaczarki.
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej
na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa.
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub załadować
na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN
12697-27 [39].
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.
5.6. Połączenie międzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między warstwami
i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem.
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami.
Skropienie lepiszczem podłoża (np. podbudowa asfaltowa), przed ułożeniem warstwy wiążącej z betonu
asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m2,
przy czym:
–
zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem,
–
ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki ; jeśli mieszanka
ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do skropienia, które
po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją.
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy
urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy
zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę
organizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce.
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5.7. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 i 5.7.
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż +5oC.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 11.
Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza
się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania
i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.
Tablica 11.

Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstwy wiążącej
lub wyrównawczej z betonu asfaltowego
Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robót
przed przystąpieniem do robót
w czasie robót
Warstwa wiążąca
0
+5
Warstwa wyrównawcza
0
+5

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 15.

Typ i wymiar mieszanki

AC11W,
AC16W,
AC16W,
AC22W,

KR1÷KR2
KR1÷KR2
KR3÷KR6
KR3÷KR6

Tablica 15. Właściwości warstwy AC
Projektowana
Wskaźnik
grubość warstwy
zagęszczenia
technologicznej
[%]
[cm]
4,0 ÷ 10,0
≥ 98
5,0 ÷ 10,0
≥ 98
5,0 ÷ 10,0
≥ 98
7,0 ÷ 10,0
≥ 98

Zawartość wolnych
przestrzeni
w warstwie
[%(v/v)]
3,5 ÷ 7,0
3,5 ÷ 7,0
4,5 ÷ 8,0
4,5 ÷8,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.
W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

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” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności,
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez
Inżyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Uwagi ogólne
Badania dzielą się na:
–
badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
–
badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera).
6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia,
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czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów
do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają
wymagania określone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością
i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku
do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć.
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie. Inżynier może zdecydować
o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może przeprowadzić
badania kontrolne według pktu 6.3.3.
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:
–
pomiar temperatury powietrza,
–
pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
[36]),
–
ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
–
wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,
–
pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
–
pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
–
pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
–
ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
–
ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.
6.3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki
tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje
się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę
powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny.
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 13.

a)

b)

Tablica 13. Rodzaj badań kontrolnych
Lp.
Rodzaj badań
1
Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)
1.1
Uziarnienie
Zawartość lepiszcza
1.2
1.3
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki
1.4
2
Warstwa asfaltowa
Wskaźnik zagęszczenia a)
2.1
2.2
Spadki poprzeczne
2.3
Równość
2.4
Grubość lub ilość materiału
2.5
Zawartość wolnych przestrzeni a)
2.6
Właściwości przeciwpoślizgowe
do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 1000 m2 nawierzchni
jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek może zostać
zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych.
Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych
ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka
budowy.
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinków częściowych.
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrażowe
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości
ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie wykonywało
badań kontrolnych.
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Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść
przemawia wynik badania.
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania
próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowanego materiału
na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości
podane w tablicy 14.
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły należy
przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek
częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują
te same wymagania jak do odcinka budowy.
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń grubości
warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym.
Tablica 14. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]
Warunki oceny
Warstwa asfaltowa AC a)
A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 6000
m2 lub
– droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia
≤ 10 %
większa niż 1000 m2 lub
2. – mały odcinek budowy

≤ 10 %

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni,
nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 12. Dotyczy to każdego pojedynczego
oznaczenia danej właściwości.
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie, nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne podane w tablicy
12.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.
6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna
Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy stosować
metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc wysokość
prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna
jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne [67].
Do oceny równości poprzecznej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy
stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar
należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co
10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67].
6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości projektowanej
o więcej niż ± 5 cm.
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, powinny być
zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją
± 1 cm, przy czym co najmniej 95%
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wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń.
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 cm.
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii prostej,
równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam
i wykruszeń.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST 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 SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− oczyszczenie i skropienie podłoża,
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− opracowanie recepty laboratoryjnej,
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
− odwiezienie sprzętu.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą SST 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 (SST)
1.
D-00.00.00
Wymagania ogólne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej SST)
2.
PN-EN 196-21
Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla
i alkaliów w cemencie
3.
PN-EN 459-2
Wapno budowlane – Część 2: Metody badań
4.
PN-EN 932-3
Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
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5.

PN-EN 933-1

6.

PN-EN 933-3

7.

PN-EN 933-4

8.

PN-EN 933-5

9.

PN-EN 933-6

10.

PN-EN 933-9

11.

PN-EN 933-10

12.

PN-EN 1097-2

13.

PN-EN 1097-3

14.

PN-EN 1097-4

15.

PN-EN 1097-5

16.

PN-EN 1097-6

17.

PN-EN 1097-7

18.

PN-EN 1097-8

19.

PN-EN 1367-1

20.

PN-EN 1367-3

21.
22.

PN-EN 1426
PN-EN 1427

23.

PN-EN 1428

24.

PN-EN 1429

25.
26.

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

27.
28.
29.
30.

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

31.

PN-EN 12607-1

32.

i PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

33.

PN-EN 12697-8

34.

PN-EN 12697-11

35.

PN-EN 12697-12

36.

PN-EN 12697-13

Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego
– Metoda przesiewania
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren
za pomocą wskaźnika płaskości
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu
ziaren – Wskaźnik kształtu
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej
zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub
łamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości
powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych
cząstek – Badania błękitem metylenowym
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości
drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania
odporności na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości
nasypowej i jamistości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: Oznaczanie
gęstości ziaren i nasiąkliwości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczanie
gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: Oznaczanie
polerowalności kamienia
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą
gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda
Pierścień i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach
asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości
na sicie
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności
wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody
Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod
wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT
Jw. Część 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą
hydrostatyczną
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem
i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
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37.

PN-EN 12697-18

38.

PN-EN 12697-22

39.

PN-EN 12697-27

40.

PN-EN 12697-36

41.

PN-EN 12846

42.
43.
44.

PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

45.

PN-EN 13074

46.

PN-EN 13075-1

47.
48.
49.

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

50.

PN-EN 13179-2

51.

PN-EN 13398

52.

PN-EN 13399

53.

PN-EN 13587

54.

PN-EN 13588

55.

PN-EN 13589

56.

PN-EN 13614

57.
58.

PN-EN 13703
PN-EN 13808

59.

PN-EN 14023

60.
61.
62.

PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

63.

PN-EN ISO 2592

asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni
asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych
lepkościomierzem wypływowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych –
Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych –
Część 2: Liczba bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów
modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie
modyfikowanych asfaltów
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych
metodą pomiaru ciągliwości
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą
testu wahadłowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów
– Metoda z duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych
polimerami
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno
Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar
metodą otwartego tygla Clevelanda
Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla
Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne
64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na
drogach krajowych - Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19
listopada 2010 r.
65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarządzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.
66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
10.4. Inne dokumenty
67. 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, poz. 430)
68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997
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Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów
i chodników

1.

Wstęp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej dla przebudowy ulicy
Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Bydgoskiej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej, w zakresie:
ułożenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (kolorowej), na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm spoiny wypełnione piaskiem - (zjazdy),
ułożenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm (szarej), na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm spoiny wypełnione piaskiem - (chodniki).
1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1.

1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne
przystawanie elementów.
Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami
wypełniającymi.
Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.

Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D-00.00.00 „Wymagania
ogólne" pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa.
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych.
Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu
producenta:
1. odmianę:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) zwykle
barwionej grubości min. 4mm,
2. barwę:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta,
4. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:
a) długość: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm,
c) grubość: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm, 100 mm.
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały
wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m i 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnię.
Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi
krawędziami górnymi.
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2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic,
chodników i itp. Określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu
Lp.
1
1
1.1

1.2

Załącznik
normy
3

Cecha
2

Wymaganie
4

Kształt i wymiary
Dopuszczalne odchyłki w mm od
zadeklarowanych wymiarów kostki,
grubości
< 100 mm
≥ 100 mm

C

Odchyłki płaskości i pofalowania
(jeśli maksymalne wymiary kostki
>
300
mm),
przy
długości
pomiarowej
300 mm
400 mm

C

Długość

Szerokość

Różnica pomiędzy
dwoma pomiarami
±2
±3
grubości, tej samej
±3
±4
kostki, powinna być
≤ 3 mm
Maksymalna (w mm)

±2
±3

Grubość

wypukłość

wklęsłość

1,5
2,0

1,0
1,5

2

Właściwości fizyczne i mechaniczne

2.1

Odporność na zamrażanie/
rozmrażanie
z
udziałem
soli
odladzającej (wg klasy 3, zał. D)
Wytrzymałość na rozciąganie przy
rozłupywaniu

D

Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy
czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2

F

2.3

Trwałość
(ze
wytrzymałość)

F

2.4

Odporność na ścieranie (wg klasy 3
oznaczenia H normy)

2.5

Odporność na poślizg/poślizgnięcie

Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. Każdy
pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien wykazywać
obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości
rozłupania
Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli
spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
Pomiar wykonany na tarczy
Böhmego,
szerokiej ściernej,
wg zał. G normy –
wg zał. H normy –
badanie alternatywne
badanie podstawowe
≤ 23 mm
≤ 20 000 mm3/5000 mm2
a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana lub
polerowana – zadawalająca odporność,
b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności
na poślizg/poślizgnięcie – należy zadeklarować minimalną
jej wartość pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym
przyrządem do badania tarcia)

2.2

3

względu

na

GiH

I

Aspekty wizualne

3.1

Wygląd

J

3.2

Tekstura

J

3.3

Zabarwienie (barwiona może być
warstwa ścieralna lub cały element)

a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys
i odprysków,
b) nie
dopuszcza
się
rozwarstwień
w
kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne.
a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent
powinien opisać rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być porównane
z próbką producenta, zatwierdzoną przez odbiorcę,
c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub zabarwienia,
spowodowane
nieuniknionymi
zmianami
we
właściwościach
surowców
i
zmianach
warunków
twardnienia nie są uważane za istotne

Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych,
światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m In. Cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą
cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do
barwienia: sadz i barwników organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek
w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych
występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat.
2.2.3. Składowanie kostek.
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy
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czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni.
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały:
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię
mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 12620,
cementu spełniającego wymagania PN-EN 197-1, wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008,
b) do wypełniania spoin w nawierzchni
− piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 12620,
− piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-EN 13242,
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę,
powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.

3.

Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni.
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia;
urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.

4.

Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni.
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki
widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można
wykorzystywać również dźwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od
grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety
z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig
do za- i rozładunku.
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.
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami transportu
w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem.

5.

Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 5.
5.2. Konstrukcja nawierzchni.
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową.
Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce
cementowo-piaskowej oraz podbudowie.
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Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowopiaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem, obejmują:
1. wykonanie podbudowy,
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży),
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
4. ułożenie kostek z ubiciem,
5. przygotowanie piasku i wypełnienie nim szczelin,
6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych,
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.3. Podbudowa.
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być zgodny
z dokumentacją projektową.
Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej odpowiedniej SST.
5.4. Obramowanie nawierzchni.
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub SST.
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni
i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.
5.5. Podsypka.
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 cm lub 5 cm zgodnie z dokumentacją projektową,
a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki
od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki.
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio
zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się.
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym zagęszczarkami
wibracyjnymi.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zagęszczeniu nawierzchni należy ją
polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy
może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania
cementu w podsypce.
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.
5.6.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania.
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich układania powinny
być zgodne z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca
przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem
kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2
wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.
5.6.2. Warunki atmosferyczne.
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze
otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się
w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć
materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).
5.6.3. Ułożenie nawierzchni z kostek.
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne
są różne odcienie wybranego koloru kostki.
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod
względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów
i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby
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układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością.
Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek
i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy
uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka
zagęszcza się.
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna
trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej
korytek ściekowych (ścieków).
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką
ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie
około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce
piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.
5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek.
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku
poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie
w kierunku wzdłużnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.
5.6.5. Spoiny.
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi
bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami
miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3.
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu wodą , wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi.
5.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu.
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem, po jej wykonaniu należy
przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do
10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze
chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.

6.

Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca na własny koszt powinien wykonać badania kostek brukowych
w laboratorium drogowym zaakceptowanym przez Inżyniera i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do
akceptacji. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do Laboratorium wybrane losowo przy udziale Inżyniera 3
sztuki kostek brukowych z każdej partii dla przeprowadzenia następujących badań: wytrzymałości na ściskanie,
nasiąkliwości betonu, odporności na działanie mrozu.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
− certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech
charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera,
− wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek,
b) w zakresie innych materiałów
− sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych,
− ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą
wątpliwości Inżyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robót.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

Lp.

Wyszczególnienie
badań i pomiarów

Częstotliwość badań

Bieżąca kontrola w 10 punktach
dziennej działki roboczej: grubości,
Sprawdzenie podsypki (przymiarem
spadków i cech konstrukcyjnych
liniowym lub metodą niwelacji)
w porównaniu z dokumentacją
projektową i specyfikacją
Badania wykonywania nawierzchni z kostki
Sukcesywnie na każdej działce
zgodność z dokumentacją projektową
roboczej

1

Wg pktu 5.6;
odchyłki od
projektowanej
grubości ±1 cm

-

położenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych

Przesunięcie od osi
projektowanej
do 2 cm

rzędne wysokościowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

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

Odchylenia:
+1 cm; -2 cm

Jw.

Nierówności do
8 mm

Jw.

Prześwity między
łatą
a powierzchnią
do 8 mm

równość w profilu podłużnym
(wg BN-68/8931-04 łatą czterometrową)
równość w przekroju poprzecznym
(sprawdzona łatą profilową z poziomnicą
i pomiarze prześwitu klinem cechowanym
oraz przymiarem liniowym względnie
metodą niwelacji)

2

Wartości
dopuszczalne

Odchyłki
od dokumentacji
projektowej
do 0,3%
Odchyłki
od szerokości
projektowanej
do ±5 cm

spadki poprzeczne (sprawdzone metodą
niwelacji)

Jw.

szerokość nawierzchni (sprawdzona
przymiarem liniowym)

Jw.

szerokość i głębokość wypełnienia spoin
i szczelin (oględziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dług. 10 cm)

W 20 punktach charakterystycznych
dziennej działki roboczej

Wg pktu 5.7.5

sprawdzenie koloru kostek i desenia ich
ułożenia

Kontrola bieżąca

Wg dokumentacji
projektowej lub
decyzji Inżyniera

6.4. Badania wykonanych robót.
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni
Lp.

7.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Sposób sprawdzenia

1

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni

2

Badanie położenia osi nawierzchni w planie

3

Rzędne wysokościowe, równość podłużna
i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość

4

Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w
nawierzchni, oraz wypełnienie spoin i szczelin

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu,
prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań,
plam, deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin
Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m
i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesunięcia wg tab. 2, lp. 2b)
Co 25 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod
i dopuszczalnych wartości podanych w tab. 2, lp.
od 2c do 2g)
Wg pktu 5.6.5

Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubości
8 cm i 6 cm zgodnie z dokumentacją projektową.
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8.

Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 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,
wykonanie podsypki,
ewentualne wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.
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 D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
przygotowanie podłoża,
koszt zakupu i dostarczenie materiałów,
wykonanie podsypki,
ułożenie i ubicie kostki,
wypełnienie spoin,
pielęgnacja,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.

Przepisy związane

10.1. Normy.
PN-EN 197-1:2002
PN-EN 1338:2005
PN-EN 12620
PN-EN 13242
PN-EN 1008:2004

BN-88/6731-08
BN-68/8931-01
BN-68/8931-04

Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.
Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu.
Cement. Transport i przechowywanie.
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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USTAWIENIE
KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH

Nazwa inwestycji
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Kod CPV:
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45233100-0
Nazwa specyfikacji
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Ustawienie krawężników betonowych

1.

Wstęp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z ustawianiem krawężników betonowych wraz z wykonaniem ław dla przebudowy
ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Bydgoskiej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych z ustawianiem
krawężników betonowych typu ulicznego i typu drogowego (wtopionych) na ławach betonowych, i obejmują:
ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy
z oporem z betonu C12/15,
ustawienie krawężników betonowych wjazdowych o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy
z oporem z betonu C12/15,
ustawienie krawężników betonowych wystających łukowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem
ławy z oporem z betonu C12/15,
ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem
z betonu C12/15,
cięcie mechaniczne nawierzchni asfalto - betonowej przecinarką na głębokość 5 cm.
1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1.

1.4.2.
1.4.3.

Krawężnik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących
się na tym samym poziomie lub różnych poziomach stosowany:
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,
b) jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawężnikami,
c) jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego.
Wymiar nominalny – wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien
odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność robót z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.

Materiały

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów.
Wymagania ogólne dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” punkt 2.
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.
2.2.2. Stosowane materiały.
Przy ustawianiu krawężników na ławach można stosować następujące materiały:
krawężnik betonowy 15x30x100 cm,
krawężnik betonowy 15x30 cm łukowy,
krawężnik betonowy wjazdowy 15x22x100 cm,
opornik betonowy 12x25x100 cm,
beton C12/15 na ławę betonową,
piasek na podsypkę i do zapraw,
cement do podsypki i do zapraw,
woda.
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2.2.3. Krawężniki betonowe.
2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec krawężników.
Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne:
•
krawężnik może być produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej (która na
całej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieć
minimalną grubość 4 mm)
•
skośne krawędzie krawężnika powyżej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,
•
krawężnik może mieć profile funkcyjne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się przy określaniu
wymiarów nominalnych krawężnika); zalecana długość prostego odcinka krawężnika wraz ze złączem
wynosi 1000 mm,
•
powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce
chemicznej,
•
płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający
układanie lub ryglowanie,
•
krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe,
•
rozróżnia się dwa typy krawężników:
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na różnych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie (np. jezdni
i pobocza).
2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec krawężników.
Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340 w sposób przedstawiony
w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach
kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu
Lp.
1
1.1

Cecha
Kształt i wymiary
Wartości
dopuszczalnych
odchyłek
od
wymiarów nominalnych, z dokładnością do
milimetra

Załącznik

1.2

Dopuszczalne
odchyłki
od
płaskości
i prostoliniowości, dla długości pomiarowej
300 mm
400 mm
500 mm
800 mm
Właściwości fizyczne i mechaniczne
Odporność
na
zamrażanie/rozmrażanie
z udziałem soli odladzającej
Wytrzymałość na zginanie (Klasa wytrzymałości
ustalona w dokumentacji projektowej lub przez
Inżyniera)

C

2.3

Trwałość ze względu na wytrzymałość

F

2.4

Odporność na ścieranie (Klasa odporności
ustalona w dokumentacji projektowej lub przez
Inżyniera)

2.5

Oporność na poślizg/poślizgnięcie

2
2.1
2.2

C

Wymagania
Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm
Inne wymiary z wyjątkiem promienia:
- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm i ≤ 5 mm
- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm i ≤ 10 mm

± 1,5 mm
± 2,0 mm
± 2,5 mm
± 4,0 mm
D
F

GiH

I
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Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2,
przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
Klasa
Charakterystyczna
Każdy pojedynczy
wytrz.
wytrzymałość, MPa
wynik, MPa
1
3,5
> 2,8
2
5,0
> 4,0
3
6,0
> 4,8
Krawężniki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość)
jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz poddawane
są normalnej konserwacji
Odporność przy pomiarze na tarczy
Klasa
szerokiej ściernej,
Böhmego,
odporwg zał. G normy
wg zał. H normy
ności
- badanie
- badanie
podstawowe
alternatywne
1
Nie określa się
Nie określa się
2
≤ 23 mm
≤ 20000 mm3/5000 mm2
3
≤ 20 mm
≤ 18000 mm3/5000 mm2
a) jeśli górna powierzchnia krawężnika nie była szlifowana
i/lub polerowana – zadawalająca odporność,
b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości
odporności
na
poślizg/poślizgnięcie
–
należy
zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg
zał. I normy (wahadłowym przyrządem do badania
tarcia),
odporności
na
poślizg/poślizgnięcie
c) trwałość
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Ustawienie krawężników betonowych
w normalnych warunkach użytkowania krawężnika jest
zadawalająca przez cały okres użytkowania, pod
warunkiem właściwego utrzymywania i gdy na
znacznej części nie zostało odsłonięte kruszywo
podlegające intensywnemu polerowaniu.

3
3.1

Aspekty wizualne
Wygląd

J

3.2

Tekstura

J

3.3

Zabarwienie

J

a) powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys
i odprysków,
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w krawężnikach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne.
a) krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze –
producent powinien określić rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna być porównana z próbkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorcę,
c) różnice w jednolitości tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we właściwości surowców
i warunków twardnienia, nie są uważane za istotne.
a) barwiona może być warstwa ścieralna lub cały
element,
b) zabarwienie powinno być porównywalne z próbkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorcę,
c) różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub
warunków dojrzewania betonu, nie są uważane za
istotne.

W przypadku zastosowań krawężników betonowych na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1
(np. przy nawierzchniach wewnętrznych, nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec
krawężników należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN 1340.
2.2.3.3. Składowanie krawężników.
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów,
rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp.
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach:
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większej od szerokości krawężnika.
2.2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw.
Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały:
a) na podsypkę piaskową
- piasek naturalny wg PN-EN 12620, 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 12620,
b) na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw
- mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN
12620, cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadającej
wymaganiom PN-EN 1008.
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę,
powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.
2.2.5. Materiały na ławy.
Do wykonania ławy betonowej pod krawężnik należy stosować dla ławy betonowej: beton klasy C12/15 wg
PN-EN 206-1.
2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach ławy betonowej i spoinach krawężników.
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom
SST D-05.03.04a.

3.

Sprzęt

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu.
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 3.
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3.2. Sprzęt do wykonania robót.
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 D-00.00.00 „Wymagania ogólne", punkt 4.
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.
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. Transport powinien odbywać się
w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.

5.

Wykonanie robót

5.1. Wymagania ogólne.
Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne", punkt 5.
5.2. Zasady wykonania robót..
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową. W przypadku
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie ławy,
3. ustawienie krawężników,
4. wypełnienie spoin,
5. roboty wykończeniowe.

braku

5.3. Roboty przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazań Inżyniera:
ustalić lokalizację robót,
ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,
usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itp.,
ustalić materiały niezbędne do wykonania robót,
określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.
5.4. Wykonanie ławy.
5.4.1. Koryto pod ławę.
Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie
z uwzględnieniem dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna koryta pod ławę powinien wynosić nie mniej niż 0,97 wg normalnej metody Proctora.
5.4.2. Ława betonowa.
Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy
stosować szalowanie.
Ławę betonową 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-63/B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną
masą zalewową.
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5.5. Ustawienie krawężników betonowych.
5.5.1. 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.
5.5.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej.
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości
określonej w dokumentacji projektowej.
5.5.3. Wykonanie spoin.
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowopiaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.
Spoiny krawężników przed załamem 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 dylatacyjna ławy.
5.6. 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:
odtworzenie elementów czasowo usuniętych,
roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

6.

Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne", punkt 6.
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 zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez
dostawców itp.),
ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone
w pkcie 2 (tablicy 1),
sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników.,
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przedstawić na podstawie oględzin elementu przez
pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować
właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkcie 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 5.4.1.
6.3.2. Sprawdzenie ław.
Przy wykonywaniu ławy badaniu podlegają:
a)
Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ławy 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 ławy 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 ławy.
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.
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d)
e)

Zagęszczenie ławy.
Zagęszczenie ławy bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m.
Odchylenie linii ławy od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ławy od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde
100 m wykonanej ławy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników.
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde
100 m ustawionego krawężnika,
dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1
cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
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,
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 dotyczące obmiaru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne", punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego zgodnie z dokumentacją projektową,
SST oraz zaleceniami Inżyniera.

8.

Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne", punkt 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 robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
wykonanie koryta pod ławę,
wykonanie ławy,
wykonanie podsypki.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz niniejszej
SST.

9.

Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne", punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
przygotowanie podłoża,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
wykonanie koryta pod ławę,
wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
wykonanie podsypki,
ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin według wymagań dokumentacji
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzętu.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.
Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje:
roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

175

Nazwa inwestycji

Przebudowa ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej
do ulicy Bydgoskiej
Kod CPV:
Numer specyfikacji

45233100-0
Nazwa specyfikacji

D-08.01.01b

Ustawienie krawężników betonowych

prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10.

Przepisy związane

10.1. Szczegółowe specyfikacje techniczne.
1. D-00.00.00
Wymagania ogólne.
2. D-05.03.04a
Wypełnienie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego.
10.2. Normy.
PN-EN 197-1:2002
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 1340:2003
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 13139:2003/AC:2004
PN-EN 13043:2004/Ap1:2010
PN-EN 13242+A1:2010
PN-EN 1008:2004

PN-63/B-06251
BN-88/6731-08

Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
Kruszywa do betonu.
Kruszywa do zapraw.
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji.
Roboty betonowe i żelbetowe.
Cement. Transport i przechowywanie.

10.3. Inne dokumenty.
Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego,
Warszawa 1987.
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1.

Wstęp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z ustawianiem obrzeży betonowych w ramach przebudowy ulicy Łokietka
w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Bydgoskiej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych z ustawianiem obrzeży
betonowych na ławie betonowej, jako obramowania chodników i obejmują:
- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem, ława z betonu
C12/15.
1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1.
1.4.2.

Obrzeża betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-00.00.00 „Warunki ogólne" pkt 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za zgodność robót z dokumentacją
projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera.

2.

Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D-00.00.00 „Wymagania
ogólne", punkt 2.
2.2. Stosowane materiały.
Materiałami stosowanymi są:
betonowe obrzeża o wymiarach 8x30 cm odpowiadające wymaganiom PN-EN 1340,
beton C12/15 na ławę betonową pod obrzeże wg normy PN-EN 206-1.
Składniki zapraw powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normach:
piasek wg wymagań normy PN-EN 12620 lub PN-EN 13043,
cement wg wymagań normy PN-EN 197-1 i PN-EN 197-2.
2.3. Betonowe obrzeża - wymagania techniczne.
2.3.1. Wymiary betonowych obrzeży.
Wymiary obrzeży betonowych podano w tablicy 1.

Rodzaj obrzeża
Obrzeża wysokie

Tablica 1. Wymiary obrzeży
Wymiary obrzeży w cm
długość
szerokość
100
8

wysokość
30

2.3.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży.
Dopuszczanie odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Dopuszczalna odchyłka, mm
Rodzaj wymiaru
Gatunek 1
długość

±8

szerokość, wysokość

±3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży.
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie
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elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości
podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Rodzaj wad i uszkodzeń
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm
ograniczających powierzchnie górne
(ścieralne)
Szczerby i uszkodzenia krawędzi ograniczających pozostałe powierzchnie:
- liczba max
i naroży
- długość, mm, max
- głębokość, mm, max

Dopuszczalna wielkość
wad
i uszkodzeń
Gatunek
1
2
niedopuszczalne
2
20
6

2.3.4. Składowanie.
Obrzeża betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według
rodzajów i gatunków.
Obrzeża betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach
co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.
2.4. Materiały na obrzeża.
Do produkcji obrzeży należy stosować beton klasy C25/30 wg PN-EN 206-1. Nasiąkliwość betonu poniżej 5%.
2.5. Materiały na ławy.
Do wykonania ławy betonowej pod obrzeże należy stosować beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.

3.

Sprzęt

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu.
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 3.
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży.
Roboty związane z ustawieniem obrzeży betonowych będą wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy
zastosowaniu specjalistycznego sprzętu do układania, narzędzi brukarskich, wibratorów płytowych, ubijaków
ręcznych lub mechanicznych.

4.

Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne", punkt 4.
4.2. Transport obrzeży betonowych.
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez
beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostałych materiałów.
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.

5.

Wykonanie robót

5.1. Wymagania ogólne.
Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne", punkt 5.
5.2. Wytyczenie w terenie obrzeży betonowych.
Wykonawca dla własnych potrzeb może wyznaczyć i zastabilizować dodatkowe punkty sytuacyjno wysokościowe niezbędne do wykonania robót.
Wyznaczenie takich punktów odbędzie się w oparciu o punkty wcześniej zastabilizowane przez służby

179

Nazwa inwestycji

Przebudowa ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej
do ulicy Bydgoskiej
Kod CPV:
Numer specyfikacji

45233100-0
Nazwa specyfikacji

D-08.03.01

Obrzeża betonowe

geodezyjne.
5.3. Koryto pod ławę.
Koryto pod ławę należy wykonać zgodnie z normą PN-B-06050. Powyższe roboty wykonane będą ręcznie
lub mechanicznie.
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie.
Wskaźnik zagęszczenia dna koryta pod ławę powinien wynosić nie mniej niż 0,97 wg normalnej metody Proctora.
Dopuszczalne odchylenia w głębokości wykonanego koryta wynoszą ± 1 cm. Dopuszczalne odchylenia
od projektowanej niwelety obrzeża nie powinny przekraczać 0,5 %.
5.4. Wykonanie ławy.
Wykonanie ławy powinno być zgodne z BN-64/8845-02.
Ławę betonową z zwykłą wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie
powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251.
5.5. Ustawienie obrzeży betonowych.
Obrzeża betonowe należy ustawiać na wykonanej ławie betonowej w miejscu i ze światłem (odległością górnej
powierzchni obrzeża od nawierzchni chodników, zjazdów) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Należy wykonać opór betonowy o szerokości 10 cm - opór betonowy ma mieć wysokość 2/3 wysokości obrzeża.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać 1 cm, nie należy wypełniać ich zaprawą cementowo-piaskową.

6.

Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady dotyczące kontroli robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne", punkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzeży i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. Wykonawca jest
zobowiązany dostarczyć do Laboratorium wybrane losowo przy udziale Inżyniera, 3 sztuki obrzeży dla
przeprowadzenia następujących badań: wytrzymałości na ściskanie, nasiąkliwości betonu, odporności na
działanie mrozu.
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.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych
dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót.
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
koryta pod ławę betonową - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3.,
ławy betonowej pod obrzeże - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4.,
ustawienia obrzeża betonowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.5., przy dopuszczalnych odchyleniach:
o
linii obrzeża w planie, które może wynosić ±2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
o
niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża,

7.

Obmiar i odbiór robót

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne", punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego obrzeża betonowego na ławie betonowej.
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8.

Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne", punkt 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 robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
• wykonane koryto pod ławę,
• wykonana ława betonowa pod obrzeże.

9.

Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne", punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
koszt zakupu i dostarczenie materiałów,
wykonanie koryta,
wykonanie ławy betonowej,
ustawienie obrzeża,
obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.
1.
2.
3.
4.
5.

Przepisy związane

PN-B-06050
PN-EN 206-1
PN-B-06251
PN-B-10021
PN-EN 197-1

Roboty ziemne budowlane
Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
Roboty betonowe i żelbetowe.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
6. PN-EN 197-2
Cement - Część 2: Ocena zgodności.
7. BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie.
8. BN-80/6775-03/01
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
9. BN-80/6775-03/04
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów
i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
10. BN-64/8845-02
Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
11. PN-EN 12620
Kruszywa mineralne do betonu.
12. PN-EN 13242
Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
13. PN-EN 13043:2004/Ap1:2010
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.
14. PN-EN 13139:2003/AC:2008
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
15. PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesów produkcji betonu.
Katalog Szczegółów Drogowych ulic, placów i parków miejskich - Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego.
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1.

Wstęp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z pomiarami powykonawczymi zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych
w ramach przebudowy ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Bydgoskiej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Zakres prac ujętych w niniejszej SST dotyczy wykonania pomiarów powykonawczych zrealizowanych drogowych
obiektów budowlanych, i obejmuje:
prace przygotowawcze,
prace polowe,
prace kameralne.
1.4. Określenia podstawowe.
Wymienione poniżej określenia, należy rozumieć następująco:
1.4.1.
Działka (zwana też działką gruntu) - ciągły obszar gruntu, jednorodny ze względu na stan prawy; pod
pojęciem "działka" rozumie się też część nieruchomości wydzieloną w wyniku jej podziału, albo
scalenia i podziału, a także odrębnie położoną część tej nieruchomości.
1.4.2.
Dokumentacja formalno - prawna - zbiór dokumentów (materiałów) niezbędnych w celu nabywania
nieruchomości.
1.4.3.
Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - zbiór dokumentów (materiałów) powstałych w wyniku
geodezyjnych prac polowych i obliczeniowych oraz opracowań kartograficznych.
1.4.4.
Linia graniczna - linia oddzielająca tereny będące przedmiotem odrębnej własności (składa się
najczęściej z odcinków prostych łączących punkty graniczne; przebieg (linii granicznej nieruchomości
gruntowej w terenie, jest opisany w protokóle granicznym i przedstawiony na szkicu granicznym, które
wchodzą w skład dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości).
Mapa katastralna (mapa ewidencji gruntów i budynków) - zbiór informacji (wraz z opisem)
1.4.5.
o przestrzennym usytuowaniu działek i budynków; jest mapą numeryczną, a jej edycję stanowią
mapy obrębowe o kroju arkuszowym; mapa katastralna stanowi część składową katastru
nieruchomości.
1.4.6.
Mapa numeryczna - zbiór danych stanowiących numeryczną reprezentację mapy graficznej,
dogodnym do przetwarzania komputerowego.
1.4.7.
Mapa zasadnicza
- wielkoskalowe opracowanie kartograficzne,
zawierające aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementów
ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych
i podziemnych.
1.4.8.
Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie
na powierzchni odniesienia zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.
1.4.9.
Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów których wysokość w stosunku
do przyjętej powierzchni odniesienia została określona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.
1.4.10. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona
do geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy
i montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń
i odkształceń, a także w miarę możliwości do pomiarów powykonawczych.
1.4.11. Sieć uzbrojeniu terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i urządzenia:
wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne,
a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki, itp.
1.4.12. Znak graniczny - znak z trwałego materiału umieszczony w punkcie granicznym, a także trwały
element zagospodarowania terenu znajdujący się w tym punkcie.
1.4.13. Pozostałe określenia podstawowe zawarte są w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich
Normach, a także instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące prac.
1.5.1. Wymagania ogólne.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość prac oraz zgodność ich wykonania z obowiązującymi
przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami SST oraz poleceniami Inżyniera. Specyfikacje techniczne
i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego są istotnymi elementami zlecenia i jakiekolwiek
wymagania występujące w jednym z tych dokumentów są tak samo wiążące, jak gdyby występowały one we
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wszystkich innych dokumentach. Wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów wynikających ze skali
rysunku.
1.5.2. Ochrona własności.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności prywatnej
i publicznej. W razie wyrządzenia szkód, w związku z wykonywaniem prac geodezyjnych (zniszczenie drzew,
krzewów, nasadzeń, plonów itp.), Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, do naprawienia tych szkód lub wypłacenia właścicielom
odszkodowania.
1.5.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy. W szczególności, dotyczy to
pomiarów wykonywanych na istniejących drogach, a także przy inwentaryzacji urządzeń podziemnych.
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć prace prowadzone na drogach odpowiednimi znakami
drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

2.

Materiały

2.1. Materiały do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.
2.1.1. Ogólne wymagania.
Materiały
stosowane
do wykonywania
prac
geodezyjnych i kartograficznych powinny spełniać
wymagania Polskich Norm oraz instrukcji i wytycznych technicznych, a ewentualne odstępstwa należy
bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym.
2.1.2. Prace polowe.
Przy wykonywaniu prac polowych stosuje się:
jako znaki naziemne - słupki betonowe, kamienne i inne,
jako znaki podziemne - płytki betonowe z krzyżem, rurki drenarskie, butelki,
jako znaki wysokościowe - głowice metalowe,
jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane.
Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, używane jako materiały pomocnicze, powinny posiadać, wymiary
dostosowane do potrzeb.
2.1.3. Prace kartograficzne.
Materiały używane do prac kartograficznych to: dyskietki, płyty CD, papier kreślarski, kalki, folie, tusze itp. Papier
kreślarski, kalki, folie, tusze powinny posiadać wysokie parametry użytkowe dotyczące trwałości i odporności
na warunki zewnętrzne.
Materiały stosowane do sporządzania opracowań kartograficznych (map) muszą gwarantować stałą, ciągłą
w czasie, wysoką dokładność kartometryczną przedstawionego na nim opracowania (materiał praktycznie nie
podlegający deformacjom i skurczom).
Dyskietki i inne komputerowe nośniki informacji powinny odpowiadać standardom informatycznym.

3.

Sprzęt

3.1. Sprzęt do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.
3.1.1. Ogólne wymagania.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takiego sprzętu, który pozwoli na osiągnięcie polskich
wymaganych dokładności, zarówno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach kartograficznych.
3.1.2. Prace pomiarowe.
Do wykonywania prac pomiarowych należy stosować sprzęt i narzędzia określone w instrukcjach i wytycznych
technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii. Wszelkie urządzenia pomiarowe powinny posiadać
atesty i aktualne świadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zarówno
teodolitów, niwelatorów, dalmierzy, wyrywaczy urządzeń podziemnych, ploterów itp., jak i prostych przyrządów
takich jak taśmy i ruletki. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo
sprawdzany.
3.2. Sprzęt do prac polowych.
Przy wykonywaniu prac polowych dotyczących pomiaru powykonawczego należy zastosować sprzęt
o dokładnościach nie mniejszych od niżej podanych:
instrumenty typu Total Station o dokładności pomiaru kątów 20°° oraz odległości 10 mm ±10 mm/km
nasadki dalmierze o dokładności pomiaru odległości 10 mm ± 10 mm/km,
teodolity o dokładności pomiaru kątów 20°°,
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niwelatory o dokładności pomiaru 5 mm/km.
Wszelkie odstępstwa muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

4.

Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Wybór środków transportu należy do Wykonawcy. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dopuszczonymi do
ruchu środkami transportu.

5.

Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy i przepisami
prawnymi oraz poleceniami Zamawiającego (wszelkie polecenia i uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym,
a Wykonawcą wymagają formy pisemnej).
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa wynikające z nieprawidłowego wykonania prac. Przed
przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiązany jest zgłosić
prace do ośrodka dokumentacji (jeżeli zgodnie z przepisami podlegają one zgłoszeniu), a następnie po ich
zakończeniu przekazać materiały i informacje powstałe w wyniku tych prac do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi bezpośredni nadzór
i kontrolę wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami
przepisów Prawo geodezyjne i kartograficzne.
5.2. Prace przygotowawcze.
5.2.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami.
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z zakresem opracowania i przeprowadzić z Zamawiającym
uzgodnienia dotyczące ewentualnych etapów wykonywania pomiarów powykonawczych.
5.2.2. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji.
Pomiary powykonawcze, zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych, powinny być poprzedzone
uzyskaniem z ośrodka dokumentacji informacji o rodzaju, położeniu i stanie punktów osnowy geodezyjnej
poziomej i wysokościowej) oraz mapie zasadniczej i katastralnej.
W przypadku stwierdzenia, że w trakcie realizacji obiektu nie została wykonana bieżąca inwentaryzacja sieci
uzbrojenia terenu, należy powiadomić o tym Zamawiającego.
5.2.3. Analiza i ocena zebranych materiałów.
Po analizie zebranych materiałów należy ze szczególną uwagą ustalić:
klasy i dokładności istniejących osnów geodezyjnych oraz możliwości wykorzystania ich do pomiarów
powykonawczych,
rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia,
zakres i sposób aktualizacji dokumentów bazowych znajdujących się w ośrodku dokumentacji o wyniki
pomiaru powykonawczego.
5.3. Prace polowe.
5.3.1. Wywiad szczegółowy w terenie.
Pomiary powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powinny być poprzedzone wywiadem terenowym mającym
na celu :
ogólne rozeznanie w terenie,
odszukanie punktów istniejącej osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu technicznego tych punktów oraz
aktualizację opisów topograficznych,
zbadanie wizur pomiędzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie ,
wstępne rozeznanie odnośnie konieczności uzupełnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej III klasy oraz
osnowy geodezyjnej.
5.3.2. Prace pomiarowe.
W pierwszej kolejności należy pomierzyć wznowioną lub założoną osnowę, a następnie wykonać pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcją G-4 "Pomiary sytuacyjne i wysokościowe", mierząc wszystkie elementy
treści mapy zasadniczej oraz treść dodatkową tj.:
granice ustalone według stanu prawnego,
kilometraż dróg,
znaki drogowe,
punkty referencyjne,
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wszystkie drzewa w pasie drogowym,
zabytki i pomniki przyrody,
wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziałem na trwałe i nietrwałe,
rowy (w pełnym zakresie),
studnie (średnice),
przekroje poprzeczne co 20 ÷ 50 m,
inne elementy wg wymagań Zamawiającego.
W zasadzie, przy wyżej wymienionych pomiarach stosuje się technologie klasyczne (pomiary bezpośrednie).
Przy większych obiektach mogą być stosowane także metody mieszane tzn. fotogrametryczne dla treści
ogólnogeograficznej, a klasyczne do pomiaru uzbrojenia terenu, linii rozgraniczających, granic ustalonych
wg stanu prawnego i innych elementów.
5.4. Prace kameralne.
5.4.1. Obliczenia i aktualizacja map.
Prace obliczeniowe należy wykonać przy pomocy sprzętu komputerowego. Wniesienie pomierzonej treści na
mapę zasadniczą oraz mapę katastralną należy wykonać przy pomocy automatów kreślących (ploterów).
Wtórnik mapy zasadniczej dla Zamawiającego należy uzupełnić o elementy wymienione w punkcie 5.3.2.
5.4.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji O-3 "Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej", z podziałem na:
1) akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2) dokumentację techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego,
3) dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji.
Sposób skompletowania dokumentacji , o której mowa ww. pkcie 3 oraz formę dokumentów należy uzgodnić
z ośrodkiem dokumentacji.
5.4.3. Skład dokumentacji dla Zamawiającego.
Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiającego stanowi jeden z dokumentów odbioru
prac i powinna być skompletowana, zbroszurowana, bądź oprawiona w odpowiednich teczkach,
segregatorach i tubach z opisem kart tytułowych, spisem zawartości oraz numeracją stron.
Dla Zamawiającego należy skompletować następujące materiały:
1) sprawozdanie techniczne,
2) wtórnik mapy zasadniczej uzupełniony dodatkową treścią, o której mowa w punkcie 5.3.2.,
3) kopie wykazów współrzędnych punktów osnowy oraz wykazy współrzędnych punktów granicznych
w postaci dyskietki (płyty CD) i wydruku na papierze,
4) kopie protokółów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę,
5) kopie opisów topograficznych,
6) kopie szkiców polowych,
7) dyskietkę (płytę CD) z mapą numeryczną oraz wydruk (wyplotowanie) tych map.

6.

Kontrola jakości robót

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie na wszystkich etapach realizowania wewnętrznej kontroli.
Kontrola ta powinna być tak zorganizowana, aby na bieżąco zapewniała możliwość śledzenia przebiegu prac,
oceniania ich jakości oraz usuwania nieprawidłowości mogących mieć wpływ na kolejne etapy.
Z przeprowadzonej wewnętrznej końcowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych, Wykonawca (osoba
posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowiązek sporządzić protokół, który będzie stanowił
jeden z dokumentów do odbioru prac.
Jeżeli w wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzi, że prace zostały wykonane wadliwie i wymagają
dodatkowych opracowań, prace te winien wykonać we własnym zakresie i na swój koszt.
Wyniki kontroli prowadzonej przez Wykonawcę, należy przedstawić Inżynierowi.

7.

Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar powinien określać faktyczny zakres wykonanych prac. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności
Inżyniera.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową jest 1 km (kilometr) zrealizowanych prac pomiarowych.
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8.

Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru.
Prace mogą być odbierane (po przyjęciu dokumentów do ośrodka dokumentacji) w całości. Odbioru dokonuje
Inżynier.
O gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie. Odbiór powinien być
przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego
zawiadomienia o gotowości do odbioru.
8.2. Dokumenty do odbioru prac.
Dokumentami stanowiącymi podstawę do odbioru prac są:
zawiadomienie przekazane przez Wykonawcę o zakończeniu prac,
zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o terminie odbioru,
sprawozdanie z wykonania prac,
skompletowana dokumentacja dla Zamawiającego,
protokół wewnętrznej kontroli,
zestawienie zrealizowanych prac.
8.3. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie przez Zamawiającego rzeczywistego wykonania prac wynikających
z umowy w odniesieniu do ich jakości, ilości i wartości. Jeśli Zamawiający stwierdzi, że konieczne jest dokonanie
uzupełnień lub poprawek, przerywa się czynności, określając kolejny termin odbioru. Z odbioru spisywany jest
protokół końcowego odbioru prac.
Zasady
rękojmi
wynikające
z
przepisów
Kodeksu
cywilnego
przenoszą
się odpowiednio
na opracowania geodezyjne objęte zamówieniem.

9.

Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
w kosztorysie ofertowym.
Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym są cenami obejmującymi wszystkie koszty wykonania
danych prac oraz zysk i ryzyko.
Cena jednostkowa obejmuje:
wszystkie prace objęte wymaganiami SST,
koszt materiałów wraz z kosztami zakupów,
koszty transportu i sprzętu,
koszty pośrednie (w tym m.in. koszty usług ośrodka dokumentacji,
koszty odszkodowań za zniszczenia,
koszty związane z zabezpieczeniem bhp),
zysk,
podatki - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.
1.
2.

Przepisy związane
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163, z późniejszymi
zmianami).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z późniejszymi zmianami).

3.

Ustawa z dnia 21 marca. 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60, z późniejszymi zmianami).

4.

7.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415, z późniejszymi
zmianami).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących
w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania
materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. Nr 33, poz. 195)
PN-N-02207:1986 (PN-86/N-02207) Geodezja. Terminologia.

8.

PN-N-02251:1987 (PN-87/N-02251) Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

9.

PN-N-02260:1987 (PN-87/N-02260) Kartografia. Reprodukcja kartograficzna. Terminologia.

5.

6.

10. PN-N-99310: 1977 (PN-73/N-99310) Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i określenia.
11. PN-N-99252:1991 (PN-91/N-99252) Dalmierze elektroniczne. Terminologia.
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12. Instrukcje technicznego byłego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii lub Głównego Geodety Kraju:
O-1

Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych

O-3

Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

G-1

Geodezyjna osnowa pozioma

G-2

Wysokościowa osnowa geodezyjna

G-3

Geodezyjna obsługa inwestycji

G-4

Pomiary sytuacyjne i wysokościowe

G-7
K-1

K-1

Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu
Mapa zasadnicza - 1979r. (tylko do aktualizacji istniejącej mapy zasadniczej wykonanej wg tych
przepisów)
System informacji o terenie. Podstawowa mapa kraju - 1995r. (tylko do aktualizacji istniejącej mapy
zasadniczej wykonanej wg tych przepisów)
Mapa zasadnicza- 1998r

G -1.9

Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów

G -1.5

Szczegółowa osnowa pozioma, projektowanie, pomiar i opracowanie wyników

K-1

G - 3.1 Osnowy realizacyjne
G - 3.2 Pomiary realizacyjne
K-12

Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja.
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PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA ULICY ŁOKIETKA W KORONOWIE
Nazwa zamówienia: NA ODCINKU OD ULICY SZKOLNEJ DO ULICY
BYDGOSKIEJ

Branża:

1. Roboty drogowe
2. Kanalizacja sanitarna
3. Odwodnienie
4. Wodociąg

OBIEKTY I ROBOTY BUDOWLANE:
Lp.

Wyszczególnienie

Kod CPV

1

45100000-8
45233000-9

3

Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg
Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4

Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233222-1

5

Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
Roboty
budowlane
w
zakresie
budowy
wodociągów
i
rurociągów
do odprowadzania ścieków

45232400-6

2

6
7

Adres obiektu:

Ulica Łokietka w Koronowie

Zamawiający: Gmina Koronowo
ul. Plac Zwycięstwa 1
86 - 010 Koronowo

Data opracowania:

26.11.2015 r.

Przedmiar robót

45233100-0

45230000-8
45231300-8

Temat: Przebudowa ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Bydgoskiej
Branża: Roboty drogowe
Opracowanie: Przedmiar robót
______________________________________________________________________________________________________

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT
Przebudowa ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej
do ulicy Bydgoskiej

Wyszczególnienie
Lp.
1 Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
2
nawierzchni autostrad, dróg
3 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
4 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
5 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
6
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów
7
do odprowadzania ścieków

Kod CPV
45100000-8
45233000-9
45233100-0
45233222-1
45232400-6
45230000-8
45231300-8

KOD CPV

RODZAJ ROBÓT

45100000 - 8

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

45100000-8
45100000-8
45100000-8
45100000-8
45100000-8

45200000 - 9
45233000-9
45233000-9
45233222-1
45233100-0
45232400-6
45230000-8
45231300-8

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
Rozbiórki
Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej
Regulacja pionowa urządzeń podziemnych
Roboty ziemne

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI
ORAZ BOBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
Jezdnia
Wjazdy
Chodniki
Elementy ulic
Kanalizacja sanitarna
Odwodnienie
Wodociąg

__________________________________________________________________________________________________________________
Przedmiar robót

Przedmiar
Lp

Kod

1

2
1

Roboty drogowe

1.2

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.2.1.1 D-01.01.01

1.2.2 45100000-8
CPV
1.2.2.1 D-01.02.04

1.2.2.2 D-01.02.04

1.2.2.3 D-01.02.04
1.2.2.4 D-01.02.04

1.2.2.5 D-01.02.04
1.2.2.6 D-01.02.04

1.2.2.7 D-01.02.04
1.2.2.8 D-01.02.04

1.2.3 45100000-8
CPV
1.2.3.1 D-01.03.01

1.2.3.2 D-01.03.01

1.2.3.3 D-01.03.01

1.2.4 45100000-8
CPV
1.2.4.1 D-01.03.05

1.2.4.2 D-01.03.05
1.2.5 45100000-8
CPV
1.2.5.1 D-02.01.01

1.2.5.2 D-02.01.01

1.3
1.3.1 45233000-9
CPV
1.3.1.1 D-04.01.01

Jm

3

4

Ilości
Ilość robót
składowe
5
6

Przebudowa ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy
Bydgoskiej

1.1
1.2.1 45100000-8
CPV

Opis

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w
terenie równinnym
86,00/1000
Rozbiórki

km

Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce
cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową
95,60+10,10+76,90
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
33,50+6,00+10,50
Rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm
13,50
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość
nawierzchni 5 cm - jezdnia
425,60
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm - jezdnia
425,60
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość
nawierzchni 4 cm - chodniki
68,50+39,70+17,80
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm - chodniki
126,00
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu.
(182,60*0,15*0,30)+(50,00*0,06)+(13,50*0,15)+(425,60*0,05)+(425,60*0,20)+(12
6,00*0,04)+(126,00*0,15)
Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej

m

km

0,09
0,09

182,60

m
m2

182,60

m2
m2
m2
m2

50,00

m2
m2
m2
m2

425,60

m2
m2
m2
m3

126,00

m3

143,58

Ręczne kopanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu
do 0,4 m. Grunt kategorii II-IV.
6,00+6,00+6,00
Układanie rur ochronnych o średnicy do 110 mm w wykopie na istn. kablach.
Rury dwudzielne AROT-PS o średnicy 110 mm.
18,00
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna
wykopu do 0,4 m. Grunt kategorii II-IV.
18,00
Regulacja pionowa urządzeń podziemnych

m

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów
wodociągowych i gazowych
6
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych
3
Roboty ziemne

szt.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 km. Grunt kat.II-IV.
288,00
Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km
samochodami samowył.do 5t, przy przewozie po drogach o nawierzch
utwardzonej.Grunt II-IV. (krotność = 9, do łącznej odległości 10 km).
288,00
ROBOTY BUDOWLANE

m3

50,00

13,50
13,50
425,60

425,60
425,60
126,00

126,00
126,00
143,58

18,00

m
m

18,00

m
m

18,00

m

18,00

szt.
szt.
szt.

18,00

18,00

6,00
6,00
3,00
3,00

288,00

m3
m3

288,00

m3

288,00

288,00

Jezdnia
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii II-IV
1

m2

422,75
SeKo Prix 7.1.1.4

Lp

Kod

1

2

1.3.1.2 D-02.03.01c
1.3.1.3 D-04.02.01-1

1.3.1.4 D-04.05.01

1.3.1.5 D-04.04.02a

1.3.1.6 D-04.03.01
1.3.1.7 D-05.03.05b

1.3.1.8 D-04.03.01
1.3.1.9 D-04.03.01
1.3.1.10 D-05.03.05a

1.3.2 45233000-9
CPV
1.3.2.1 D-04.01.01

1.3.2.2 D-02.03.01c
1.3.2.3 D-04.02.01-1

1.3.2.4 D-04.05.01

1.3.2.5 D-04.06.02

1.3.2.6 D-05.03.23a

1.3.3 45233222-1
CPV
1.3.3.1 D-04.01.01

1.3.3.2 D-04.05.01

1.3.3.3 D-05.03.23a

1.3.4 45233100-0
CPV
1.3.4.1 45233100-0
CPV
1.3.4.1.1 D-08.01.01b

1.3.4.1.2 D-08.01.01b

1.3.4.1.3 D-08.01.01b

Opis

Jm

Ilości
Ilość robót
składowe
5
6

3

4

359,00+(212,50*0,30)
Warstwa odcinająca: geotkanina separacyjno - filtracyjna
359,00+(212,50*0,60)
Warstwa ulepszonego podłoża: grunt niewysadzinowy o CBR > 20% warstwa
pełni rolę warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
359,00+(212,50*0,30)
Podbudowa pomocnicza: grunt stabilizowany cementem, klasa C3/4, grubość
warstwy po zagęszczeniu 25 cm
359,00+(212,50*0,30)
Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 mm z
kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
359,00
Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową.
359,00
Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 (KR1-2)
wg PN-EN 13108-1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
359,00
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu.
359,00
Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową.
359,00
Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 (KR1-2) wg
PN-EN 13108-1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
359,00
Wjazdy

m2
m2
m2
m2

422,75

m2
m2

422,75

m2
m2

422,75

m2
m2
m2
m2

359,00

m2
m2
m2
m2
m2
m2

359,00

m2

359,00

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii II-IV
6,70+8,00+7,50+4,80
Warstwa odcinająca: geotkanina separacyjno - filtracyjna
27,00
Warstwa ulepszonego podłoża: grunt niewysadzinowy o CBR > 20% warstwa
pełni rolę warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
27,00
Podbudowa pomocnicza: grunt stabilizowany cementem, klasa C1.5/2.0,
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
27,00
Podbudowy betonowe z betonu C8/10, pięlęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
27,00
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, czerwonej, układane
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem
27,00
Chodniki

m2

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii II-IV
28,30+24,80+50,70+56,70+18,90+8,90+8,70
Podbudowa pomocnicza: grunt stabilizowany cementem, klasa C1.5/2.0,
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
197,00
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej układane na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem
197,00
Elementy ulic

m2

486,50
486,50
422,75

422,75

359,00

359,00
359,00
359,00

359,00
359,00
359,00
359,00
359,00

27,00

m2
m2
m2
m2

27,00

m2
m2

27,00

m2
m2

27,00

m2
m2

27,00

m2

27,00

27,00
27,00
27,00

27,00

27,00

27,00

197,00

m2
m2

197,00

m2
m2

197,00

m2

197,00

197,00

197,00

Krawężniki
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław
betonowych C12/15 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej
2,6+2,2+5,3+4,8+14,7+6,0+25,3+13,0+9,6+19,1+7,7+12,3+1,1+6,2+15,1
Krawężniki betonowe wystające łukowe o wymiarach 15x30 cm, wraz z
wykonaniem ław betonowych C12/15 z oporem, na podsypce
cementowo-piaskowej
16,00
Krawężniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22 cm, wraz z wykonaniem ław
betonowych C12/15 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej
2

m

145,00

m
m

145,00

m
m

16,00

16,00

23,00
SeKo Prix 7.1.1.4

Lp

Kod

1

2

1.3.4.1.4 D-08.01.01b

1.3.4.1.5 D-08.01.01b

1.3.4.2 45233100-0
CPV
1.3.4.2.1 D-08.03.01

1.3.4.2.2 D-08.03.01

Opis

Jm

Ilości
Ilość robót
składowe
5
6

3

4

23,00
Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm, wraz z wykonaniem ław
betonowych C12/15 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej
29,00
Cięcie mechaniczne nawierzchni asfaltowo-betonowej przecinarką. Głębokość
cięcia do 5 cm.
21,7+3,2+7,1
Obrzeża

m
m

23,00

m
m

29,00

m

32,00

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej
m
spoiny wypełniane zaprawą cementową
1,3+15,3+6,9+12,6+1,0+3,2+1,7+5,5+20,0+9,5+4,7+1,2+0,2+8,7+17,9+0,4+2,8+ m
4,5+0,6
Ławy betonowe C12/15 pod obrzeża z oporem
m3
118,00*0,04
m3

3

29,00

32,00

118,00
118,00
4,72
4,72

SeKo Prix 7.1.1.4

Przedmiar
Lp

Kod

1

2

Opis

Jm

3

4

1

Przebudowa ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy
Bydgoskiej

2

Kanalizacja sanitarna

2.1 45232400-6
CPV
2.1.1 D-03.02.10

2.1.2 D-03.02.10

2.2 45232400-6
CPV
2.2.1 D-03.02.10
Sistn1-S1 (30%)
S1-Sistn2 (30%)
2.2.2 D-03.02.10
Sistn1-S1 (70%)
S1-Sistn2 (70%)
2.2.3 D-03.02.10
studnie fi=1200
(30%)
2.2.4 D-03.02.10
studnie fi=1200
(70%)
2.2.5 D-03.02.10

2.2.6 D-03.02.10

studnie fi=1200
2.2.7 D-03.02.10

2.2.8 D-03.02.10

2.2.9 D-03.02.10
2.2.10 D-03.02.10

2.2.11 D-03.02.10

2.2.12 D-03.02.10

2.2.13 D-03.02.10

2.2.14 D-03.02.10

2.3 45232400-6
CPV
2.3.1 D-03.02.10

Ilości
Ilość robót
składowe
5
6

Rozbiórki
Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1000 mm i
głębokości 3 m w gotowym wykopie.
1
Demontaż rurociągu betonowego kanalizacji sanitarnej. Rurociąg o średnicy
nominalnej 200 mm.
77,50
Roboty ziemne

kpl.

Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-1,5 m, głębokości do 3,0
m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. II-IV.
(2,12+2,84)/2*40,50*1,00*0,30
(2,84+3,34)/2*37,00*1,00*0,30
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi 0,25 m3 na
odkład. Grunt kategorii II-IV.
(2,12+2,84)/2*40,50*1,00*0,70
(2,84+3,34)/2*37,00*1,00*0,70
Wykopy ręczne z podnoszeniem urobku żurawiami samochodowymi 5-6 t,w
pojemnikach i wyładowaniem na odkład.Grunt kategorii II-IV.
3,07*2,50*2,50*0,30

m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi 0,25 m3 na
odkład. Grunt kategorii II-IV.
3,07*2,50*2,50*0,70

m3

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer. do 1,0m i głęb. do
3,0m palami szałunkowymi /wypraskami/ w gruntach such. wraz z rozbiórką.
Grunt kat.II-IV.
(64,43+150,34)*2
Umocnienie ścian wykopu palami szałunkowymi stalowymi pod obiekty
specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiórką, przy głębokości wykopu do
3,0m. Grunt kat.II-IV.
3,07*4*2,50
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość
wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii I-II.
64,43+150,34-(3,14*0,10*0,10*77,50)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość
wykopu do 3,0 m i szerokość 2,6-4,5 m. Grunt kategorii I-II
5,76+13,43-(3,14*0,74*0,74*3,07)
Dowóz gruntu do zasypania wykopów (piasek)
212,34+13,91
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem samochodami
samowyładowczymi lecz w ziemi w hałdach. Grunt kat.II-IV (odwóz gruntu z
wykopu)
64,43+150,34+5,76+13,43
Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m,podwieszeń rurociągów i
kanałów
1
Demontaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m,podwieszeń rurociągów i
kanałów
1
Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m typu lekkiego,podwieszeń
kabli energetycznych
1
Demontaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m typu lekkiego,podwieszeń
kabli energetycznych
1
Roboty montażowe

m2

Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich
(40,50+37,00)*1,00

1

1,00

kpl.
m

1,00

m

77,50

77,50

64,43

m3
m3
m3

30,13
34,30

m3
m3
m3

70,31
80,03

m3

5,76

m3

150,34

5,76

13,43
13,43
429,54

m2
m2

429,54

m2
m3

30,70

m3
m3

212,34

m3
m3
m3
m3

13,91

30,70

212,34

13,91

226,25
226,25
233,96

m3
kpl.

233,96

kpl.
kpl.

1,00

kpl.
kpl.

1,00

kpl.
kpl.

1,00

kpl.

1,00

m2
m2

77,50

1,00

1,00

1,00

1,00

77,50

SeKo Prix 7.1.1.4

Lp

Kod

1

2

2.3.2 D-03.02.10

2.3.3 D-03.02.10

2.3.4 D-03.02.10
2.3.5 D-03.02.10
2.3.6 D-03.02.10

2.4 UWAGA:

3

4

Ilości
Ilość robót
składowe
5
6

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC wg PN-EN 1401:2002 (U) klasy SN8 (lite) o
średnicy 200x5,9 mm o połączeniach kielichowych, łączonych na uszczelkę.
40,50+37,00
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o
średnicy 1200 mm z pokrywą nadstudzienną żelbetową. Studnie z
prefabrykowanych elementów żelbetowych łączonych na uszczelki, wykonane z
betonu wibroprasowanego klasy min. C40/50 wodoszczelnego W-8, o
nasiąkliwości poniżej 4% i mrozoodporności F-150, właz żeliwny fi=600 mm
klasy D400 z żeliwa szarego bez zamków i uszczelek.
1
Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200 mm.
77,50
Przejście przez ściany betonowe szczelne dla rur PVC fi=200 mm
4
Wykonanie otworów w elementach z betonu żwirowego - wykonanie otworu
wiertnicą dla rury o średnicy 200 mm w istniejącej studni. Uszczelnienie masą
uszczelniającą wodoodporną.
2
Odwodnienie wykopów należy ująć według własnej kalkulacji. Jako roboty
towarzyszące odwadnianie wykopów nie jest ujmowane w przedmiarze robót.
Odwodnienie wykopów za pomocą zestawu igłofiltrów.

m

77,50

Opis

2

Jm

m
szt.

77,50

szt.
m
m
szt.
szt.
kpl.

1,00

kpl.

1,00

77,50
77,50
4,00
4,00
2,00

2,00

SeKo Prix 7.1.1.4

Przedmiar
Lp

Kod

1

2
1

Odwodnienie

1.2 45230000-8
CPV

Rozbiórki

1.3 45230000-8
CPV
1.3.1 D-03.02.01

1.3.2 D-03.02.01

1.3.3 D-03.02.01

1.3.4 D-03.02.01

1.3.5 D-03.02.01
1.3.6 D-03.02.01

1.4 45230000-8
CPV
1.4.1 D-03.02.01

1.4.2 D-03.02.01

1.5 UWAGA:

Jm

3

4

Ilości
Ilość robót
składowe
5
6

Przebudowa ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy
Bydgoskiej

1.1

1.2.1 D-03.02.01

Opis

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z
osadnikiem bez syfonu
4
Roboty ziemne

kpl.

Wykopy ręczne z podnoszeniem urobku żurawiami samochodowymi w
pojemnikach i wyładowaniem na odkład. Grunt kategorii I-IV.
(2,10*4)*2,00*2,00*0,30
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi na odkład. Grunt
kategorii I-IV.
(2,10*4)*2,00*2,00*0,70
Umocnienie ścian wykopu palami szałunkowymi stalowymi pod obiekty
specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiórką, przy głębokości wykopu do
3,0m. Grunt kat.I-IV.
(2,10*4)*4*2,00
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość
wykopu do 3,0 m i szerokość 2,6-4,5 m. Grunt kategorii I-II
10,08+23,52-(3,14*0,315*0,315*8,40)
Dowóz gruntu do zasypania wykopów (piasek)
30,98
Roboty ziemne z transportem samochodami samowyładowczymi. Grunt kat. I-IV
(odwóz gruntu z wykopu)
10,08+23,52
Roboty montażowe

m3

Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500
mm z osadnikiem i syfonem (syfon z dolnym podejściem). Studzienki z
pierścieniem odciążającym, wpusty żeliwne z żeliwa szarego klasy D-400
zwykłe, uchylne na zawiasach z ryglem zabezpieczającym.
4
Izolacja dyspersyjną hydroizolacyjną masą asfaltowo- kauczukową, dwukrotnie
zewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500 mm.
2,10*4
Odwodnienie wykopów należy ująć według własnej kalkulacji. Jako roboty
towarzyszące odwadnianie wykopów nie jest ujmowane w przedmiarze robót.
Odwodnienie wykopów za pomocą zestawu igłofiltrów.

szt.

1

kpl.

4,00
4,00

10,08

m3
m3

10,08

m3
m2

23,52

m2
m3

67,20

m3
m3
m3
m3

30,98

m3

33,60

23,52

67,20

30,98

30,98
30,98
33,60

4,00

szt.
m

4,00

m

8,40

8,40

SeKo Prix 7.1.1.4

Przedmiar
Lp

Kod

1

2

Opis

Jm

3

4

1

Przebudowa ulicy Łokietka w Koronowie na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy
Bydgoskiej

2

Wodociąg

2.1 45231300-8
CPV
2.1.1 D-01.03.05

2.1.2 D-01.03.05
2.1.3 D-01.03.05

2.2 45231300-8
CPV
2.2.1 D-01.03.05

1-pz2 (30%)
pz2-pz3 (30%)
pz3-pz4 (30%)
pz4-Od1 (30%)
Od1-Od2 (30%)
Od2-Od3 (30%)
Od3-Od4 (30%)
Od4-pz5 (30%)
pz5-pz6 (30%)
pz6-2 (30%)
Od1-a (30%)
Od2-HP (30%)
Od3-a (30%)
Od4-a (30%)
2.2.2 D-01.03.05

1-pz2 (70%)
pz2-pz3 (70%)
pz3-pz4 (70%)
pz4-Od1 (70%)
Od1-Od2 (70%)
Od2-Od3 (70%)
Od3-Od4 (70%)
Od4-pz5 (70%)
pz5-pz6 (70%)
pz6-2 (70%)
Od1-a (70%)
Od2-HP (70%)
Od3-a (70%)
Od4-a (70%)
2.2.3 D-01.03.05

2.2.4 D-01.03.05

2.2.5 D-01.03.05
2.2.6 D-01.03.05

Ilości
Ilość robót
składowe
5
6

Rozbiórki
Demontaż rurociągu z tworzyw sztucznych. Rurociągi z polichlorku winylu /PCW/ m
o średnicach zewnętrznych 225 mm.
92,00
m
Demontaż przyłączy wodociągowych o średnicach zewnętrznych 32 mm.
m
9,00
m
Demontaż armatury i uzbrojenia. Demontaż hydrantu podziemnego o średnicy
kpl.
nominalnej 80 mm.
1
kpl.
Roboty ziemne
Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-1,5 m, głębokości do 3,0
m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. II-IV.
wodociąg
(1,80+1,67)/2*2,00*1,00*0,30
(1,67+1,70)/2*15,00*1,00*0,30
1,70*3,00*1,00*0,30
1,70*10,50*1,00*0,30
1,70*11,50*1,00*0,30
1,70*26,50*1,00*0,30
1,70*6,00*1,00*0,30
(1,70+1,67)/2*10,00*1,00*0,30
(1,67+1,66)/2*3,50*1,00*0,30
(1,66+1,64)/2*4,00*1,00*0,30
przyłącza
(1,70+1,81)/2*3,00*1,00*0,30
(1,70+1,75)/2*3,00*1,00*0,30
(1,70+1,87)/2*3,00*1,00*0,30
(1,70+1,77)/2*3,50*1,00*0,30
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi 0,25 m3 na
odkład. Grunt kategorii II-IV.
wodociąg
(1,80+1,67)/2*2,00*1,00*0,70
(1,67+1,70)/2*15,00*1,00*0,70
1,70*3,00*1,00*0,70
1,70*10,50*1,00*0,70
1,70*11,50*1,00*0,70
1,70*26,50*1,00*0,70
1,70*6,00*1,00*0,70
(1,70+1,67)/2*10,00*1,00*0,70
(1,67+1,66)/2*3,50*1,00*0,70
(1,66+1,64)/2*4,00*1,00*0,70
przyłącza
(1,70+1,81)/2*3,00*1,00*0,70
(1,70+1,75)/2*3,00*1,00*0,70
(1,70+1,87)/2*3,00*1,00*0,70
(1,70+1,77)/2*3,50*1,00*0,70
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer. do 1,0m i głęb. do
3,0m palami szałunkowymi /wypraskami/ w gruntach such. wraz z rozbiórką.
Grunt kat.II-IV.
(53,30+124,35)*2
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość
wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii I-II.
53,30+124,35-(3,14*0,1125*0,1125*92,00)-(3,14*0,016*0,016*9,50)
Dowóz gruntu do zasypania wykopów (piasek)
173,99
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem samochodami
samowyładowczymi lecz w ziemi w hałdach. Grunt kat.II-IV (odwóz gruntu z
wykopu)
53,30+124,35
1

92,00
92,00
9,00
9,00
1,00
1,00

m3

53,30

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

1,04
7,58
1,53
5,36
5,87
13,51
3,06
5,06
1,75
1,98

m3
m3
m3
m3
m3

1,58
1,55
1,61
1,82

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

2,43
17,69
3,57
12,49
13,69
31,53
7,14
11,80
4,08
4,62

m3
m3
m3
m3
m2

3,69
3,62
3,75
4,25

m2
m3

355,30

m3
m3
m3
m3

173,99

m3

177,65

124,35

355,30

173,99

173,99
173,99
177,65
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Lp

Kod

1

2

2.2.7 D-01.03.05

2.2.8 D-01.03.05

2.2.9 D-01.03.05

2.2.10 D-01.03.05

2.3 45231300-8
CPV
2.3.1 D-01.03.05
2.3.2 D-01.03.05
2.3.3 D-01.03.05
2.3.4 D-01.03.05

2.3.5 D-01.03.05

2.3.6 D-01.03.05

2.3.7 D-01.03.05

2.3.8 D-01.03.05

2.3.9 D-01.03.05
2.3.10 D-01.03.05
2.3.11 D-01.03.05
2.3.12 D-01.03.05
2.3.13 D-01.03.05
2.3.14 D-01.03.05
2.4 UWAGA:

Opis

Jm

3

4

Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m,podwieszeń rurociągów i
kanałów
1
Demontaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m,podwieszeń rurociągów i
kanałów
1
Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m typu lekkiego,podwieszeń
kabli energetycznych
2
Demontaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m typu lekkiego,podwieszeń
kabli energetycznych
2
Roboty montażowe

kpl.

1,00

kpl.
kpl.

1,00

kpl.
kpl.

1,00

kpl.
kpl.

2,00

kpl.

2,00

Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich
m2
(92,00+9,50)*1,00
m2
Rurociągi z rur PE100, PN16, SDR11 o średnicy zewnętrznej 225x20,5 mm
m
92,00
m
Rurociągi z rur PE-HD, PN10, SDR17 o średnicy zewnętrznej 50x3,0 mm.
m
9,50
m
Hydranty pożarowe podziemne o średnicy DN80 mm, skrzynka uliczna dla
kpl.
hydrantu, płyta podkładowa, kolano dwukołnierzowe ze stopką DN80, podstawa
30x30x5 beton.
1
kpl.
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
prób
a
1
prób
a
Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o średnicy nominalnej 200
200
mm
m
1
200
m
Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą
m
ostrzegawczo-lokalizacyjną z drutem sygnalizacyjnym.
92,00
m
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 200-250
200
mm
m
1
200
m
Opaska do nawiercania o średnicy 200/11/2"
szt.
3
szt.
Zasuwka 11/2"
szt.
3
szt.
Złączka ISO o średnicy 50/11/2"
szt.
6
szt.
Trójniki TR DN 200/80 żel.
kpl.
1
kpl.
Łącznik kołnierzowy RK dla rur PE DN120.
kpl.
3
kpl.
Wykonanie otworów w elementach z betonu żwirowego, ceglanych i
kpl.
kamiennych.
3
kpl.
Odwodnienie wykopów należy ująć według własnej kalkulacji. Jako roboty
towarzyszące odwadnianie wykopów nie jest ujmowane w przedmiarze robót.
Odwodnienie wykopów za pomocą zestawu igłofiltrów.

2

Ilości
Ilość robót
składowe
5
6

1,00

2,00

2,00

101,50
101,50
92,00
92,00
9,50
9,50
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
92,00
92,00
1,00
1,00
3,00
3,00
3,00
3,00
6,00
6,00
1,00
1,00
3,00
3,00
3,00
3,00
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