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D - 00.00.
WYMAGANIA OGÓLNE

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY
ST
GDDP
IBDiM
PZJ
bhp.

- specyfikacja techniczna
- Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych
- Instytut Badawczy Dróg i Mostów
- program zapewnienia jakości
- bezpieczeństwo i higiena pracy

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla
zadania: „Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie wraz z poszerzeniem jezdni do 6,0 m na odcinku od ul. Świerkowej do stacji
trafo przy posesji 84 wraz z odwodnieniem i przebudową sieci Nn”.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami technicznymi,
wydanymi przez GDDP dla poszczególnych asortymentów robót drogowych.
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę) albo jego część
stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami
technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.
1.4.5. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.
1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.
1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.11. 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.
1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.13. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inżyniera.
1.4.14. 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 mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu.
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h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej
powyżej.
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.
1.4.15. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został
określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.17. 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.
1.4.18. 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.
1.4.19. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
1.4.20. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu
budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.
1.4.21. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.23. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów
geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.
1.4.24. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu
będącego przedmiotem robót.
1.4.25. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji
zadania budowlanego.
1.4.26. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.
1.4.27. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do
samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami
Inżyniera.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych (geodezyjnych). Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych
warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
− Zamawiającego,
− sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 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 kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób określony w D-00.00, w okresie trwania
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi 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 aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.
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.
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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 umowną.
b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru
ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze,
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
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 umowną.
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 okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
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. 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. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w
czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu
robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym
takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie umownej.
1.5.11. 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.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych
podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają
zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w
sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł
miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem
materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu
budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie
podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych
do realizacji umowy.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu
wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,
licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
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2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez
zgody Inżyniera.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń
na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych
robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego
będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich
dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie
z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
− bhp.,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca
zamierza zlecić prowadzenie badań),
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych
informacji Inżynierowi;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
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−
−
−
−
−

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że
poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację,
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości,
o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie
określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów
u źródła ich wytwarzania
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta
materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i
robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją
projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez
Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
− Polską Normą lub
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją
określoną w pkt 1
i które spełniają wymogi ST.
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i
podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
− uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
− uwagi i polecenia Inżyniera,
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych
i ostatecznych odbiorów robót,
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku
z warunkami klimatycznymi,
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
− inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
(2) Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:
pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
protokoły przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoły odbioru robót,
protokoły z narad i ustaleń,
korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni
przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST Będzie utrzymywać to
wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania
dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie
uzgodniony z Inżynierem.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
a)
b)
c)
d)

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbiorowi częściowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym
procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 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 ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w
dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
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 ST,
i ew. PZJ,
6.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ,
7.opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych
zgodnie z ST 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 pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
„Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji
kosztorysu.
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 ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-00.00.
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-00.00. obejmuje wszystkie warunki
określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy
informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).

D-01.01.
ODTWORZENIE TRASY
I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem
trasy drogowej i jej punktów wysokościowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla
zadania: „Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie wraz z poszerzeniem jezdni do 6,0 m na odcinku od ul. Świerkowej do stacji
trafo przy posesji 84 wraz z odwodnieniem i przebudową sieci Nn”.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami
umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu projektowanego układu komunikacyjnego.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
a)
b)
c)
d)
e)

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:
sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-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 ST D-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 utrwalanych 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 ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt pomiarowy
−
−

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
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−
−
−
−

dalmierze,
tyczki,
łaty,
taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej
dokładności pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne”
pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 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
(lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.
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. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych
rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że
roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów
przez 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. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych 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.
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym
obiekcie inżynierskim.
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast
w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako
repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery
robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający
osiadanie, zaakceptowany przez 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 wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i
jego rzędnej.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i
ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 3 cm dla
autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w
stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych
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w pkt 2.2.
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach
osi, umieszczonych poza granicą 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 i w
miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera.
Do wyznaczania 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 lub wiechami należy
dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. 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 ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych
zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne”
pkt 8.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje 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 ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−

Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia 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.
Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujęta w koszcie robót mostowych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
D-02.01.
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

15

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką
elementów dróg.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla
zadania: „Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie wraz z poszerzeniem jezdni do 6,0 m na odcinku od ul. Świerkowej do stacji
trafo przy posesji 84 wraz z odwodnieniem i przebudową sieci Nn”.
1.3. Zakres robót objętych ST
−
−
−
−
−

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:
warstw nawierzchni,
krawężników, obrzeży i oporników,
chodników,
znaków drogowych,
itp.

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST
D-00.00. „Wymagania ogólne”
pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-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 ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany
przez Inżyniera:
− spycharki,
− ładowarki,
− samochody ciężarowe,
− zrywarki,
− młoty pneumatyczne,
− piły mechaniczne,
− frezarki nawierzchni,
− koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne”
pkt 5.
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z
dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Inżyniera.
Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST 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 określone w ST lub wskazane przez Inżyniera.
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Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą
wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody
opadowej.
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w ST.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne”
pkt 6.
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, powinno spełniać odpowiednie wymagania
określone w ST.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne”

pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
−
−
−

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest:
dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),
dla krawężnika, opornika, obrzeża - m (metr),
dla znaków drogowych - szt. (sztuka),

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:
− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
− rozkucie i zerwanie nawierzchni,
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu,
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników:
− odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,
− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
c) dla rozbiórki chodników:
− ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych,
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na poboczu,
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
d) dla rozbiórki barier i poręczy:
− demontaż elementów bariery lub poręczy,
− odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,
− zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
− uporządkowanie terenu rozbiórki;
e) dla rozbiórki znaków drogowych:
− demontaż tablic znaków drogowych ze słupków,
− odkopanie i wydobycie słupków,
− zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
− uporządkowanie terenu rozbiórki;
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.
2.
3.
4.

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

5.

PN-H-74220

6.
7.

PN-H-93401
PN-H-93402

8.

BN-87/5028-12

9.

BN-77/8931-12

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego
stosowania
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno
ogólnego przeznaczenia
Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na
gorąco
Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim,
okrągłym i kwadratowym
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

D-02.02.
FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH
NA ZIMNO
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z frezowaniem
nawierzchni asfaltowych na zimno.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla
zadania: „Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie wraz z poszerzeniem jezdni do 6,0 m na odcinku od ul. Świerkowej do stacji
trafo przy posesji 84 wraz z odwodnieniem i przebudową sieci Nn”.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na
zimno.
−
−

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno będzie wykonywane w celu:
profilowania,
przed wykonaniem nowej warstwy.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtórne użycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z nawierzchni.
1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania,
na określoną głębokość.
1.4.3. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do frezowania
Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na określoną głębokość.
Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz pochyleń poprzecznych i
podłużnych powierzchni po frezowaniu. Do małych robót (naprawy części jezdni) Inżynier może dopuścić frezarki sterowane mechanicznie.
Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od zakresu robót. Przy lokalnych naprawach szerokość bębna może być
dostosowana do szerokości skrawanych elementów nawierzchni. Przy frezowaniu całej jezdni szerokość bębna skrawającego powinna być co
najmniej równa 1200 m.
Przy dużych robotach frezarki muszą być wyposażone w przenośnik sfrezowanego materiału, podający go z jezdni na środki
transportu.
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Przy frezowaniu warstw asfaltowych na głębokość ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego materiału do recyklingu na gorąco w
otaczarce, zaleca się frezowanie współbieżne, tzn. takie, w którym kierunek obrotów bębna skrawającego jest zgodny z kierunkiem ruchu
frezarki. Za zgodą Inżyniera może być dopuszczone frezowanie przeciwbieżne, tzn. takie, w którym kierunek obrotów bębna skrawającego jest
przeciwny do kierunku ruchu frezarki.
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą, a poza nimi powinny, być zaopatrzone w systemy odpylania.
Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca powinien przedstawić dane techniczne frezarek,
a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić demonstrację pracy frezarki, na własny koszt.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport sfrezowanego materiału
Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez postojów. Materiał może być
wywożony dowolnymi środkami transportowymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie frezowania
Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych z dokumentacją projektową i ST.
Jeżeli frezowana nawierzchnia ma być oddana do ruchu bez ułożenia nowej warstwy ścieralnej, to jej tekstura powinna być
jednorodna, złożona z nieciągłych prążków podłużnych lub innych form geometrycznych, gwarantujących równość, szorstkość i estetyczny
wygląd.
Jeżeli ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze względów bezpieczeństwa należy spełnić
następujące warunki:
a) należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię,
b) przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłużnych pionowych krawędzi nie może przekraczać 40 mm,
c) przy lokalnych naprawach polegających na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krawężnika (ścieku) dopuszcza się większy uskok niż
określono w pkt b), ale przy głębokości większej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania,
d) krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte.
5.4. Profilowanie warstwy ścieralnej
Technologia ta ma zastosowanie do frezowania nierówności podłużnych i małych kolein lub innych deformacji. Jeżeli frezowanie
obejmie całą powierzchnię jezdni i nie będzie wbudowana nowa warstwa ścieralna, to frezarka musi być sterowana elektronicznie względem
ustalonego poziomu odniesienia, a szerokość bębna frezującego nie może być mniejsza od 1800 mm.
Jeżeli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylko na części jezdni to frezarka może być sterowana mechanicznie, a wymiar bębna
skrawającego powinien być zależny od wielkości robót i zaakceptowany przez Inżyniera.

5.5. Frezowanie warstwy ścieralnej przed ułożeniem nowej warstwy lub warstw
asfaltowych
Do frezowania należy użyć frezarek sterowanych elektronicznie, względem ustalonego poziomu odniesienia, zachowując spadki
poprzeczne i niweletę drogi. Nawierzchnia powinna być sfrezowana na głębokość projektowaną z dokładnością ± 5 mm.
5.6. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzchni
Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje kilka lub wszystkie warstwy nawierzchni na głębokość określoną w
dokumentacji projektowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych

6.2.1. Minimalna częstotliwość pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej
na zimno
Lp.

Właściwość nawierzchni

Minimalna częstotliwość pomiarów

1

Równość podłużna

łatą 4-metrową co 20 metrów

2

Równość poprzeczna

łatą 4-metrową co 20 metrów
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3

Spadki poprzeczne

co 50 m

4

Szerokość frezowania

co 50 m

5

Głębokość frezowania

na bieżąco

6.2.2. Równość nawierzchni
Nierówności powierzchni po frezowaniu mierzone łatą 4-metrową zgodnie z BN-68/8931-04 [1] nie powinny przekraczać 6 mm.
6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.
6.2.4. Szerokość frezowania
Szerokość frezowania powinna odpowiadać szerokości określonej w dokumentacji projektowej z dokładnością ± 5 cm.
6.2.5. Głębokość frezowania
Głębokość frezowania powinna odpowiadać głębokości określonej w dokumentacji projektowej z dokładnością ± 5 mm.
Powyższe ustalenia dotyczące dokładności frezowania nie dotyczą wyburzenia kilku lub wszystkich warstw nawierzchni przy
naprawach kapitalnych. W takim przypadku wymagania powinny być określone w ST w dostosowaniu do potrzeb wynikających z przyjętej
technologii naprawy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-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 ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−

Cena wykonania 1 m2 frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:
prace pomiarowe,
oznakowanie robót,
frezowanie,
transport sfrezowanego materiału,
przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem
i łatą.

D-03.01.
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego.
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1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla
zadania: „Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie wraz z poszerzeniem jezdni do 6,0 m na odcinku od ul. Świerkowej do stacji
trafo przy posesji 84 wraz z odwodnieniem i przebudową sieci Nn”.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do
ułożenia konstrukcji nawierzchni.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST D-00.00. „Wymagania Ogólne”
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne”
pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem
robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania
podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez
Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie
większych niż co 10 metrów.
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego
odspojenia.
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w
przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane
rzędne podłoża.
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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.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład
przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 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 zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża
podaje tablica 2.
Tablica 2.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża

Wyszczególnienie badań
i pomiarów

Lp.

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1

Szerokość koryta

10 razy na 1 km

2

Równość podłużna

co 20 m na każdym pasie ruchu

3

Równość poprzeczna

10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne

*)

10 razy na 1 km

5

Rzędne wysokościowe

6

Ukształtowanie osi w planie
*)

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

i
i

Cd. tablicy 2
7

Zagęszczenie,
gruntu podłoża

wilgotność 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
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4].
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub
więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
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Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do
pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa
wilgotności optymalnej z tolerancją od
-20% do + 10%.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 powinny być
naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podłoża,
zagęszczenie,
utrzymanie koryta lub podłoża,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

−
−
−
−
−
−
−

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.
2.
3.

PN-B-04481
PN-/B-06714-17
BN-64/8931-02

4.
5.

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

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

D-03.02.
WARSTWA ODCINAJĄCA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
warstw odcinających.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla
zadania: „Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie wraz z poszerzeniem jezdni do 6,0 m na odcinku od ul. Świerkowej do stacji
trafo przy posesji 84 wraz z odwodnieniem i przebudową sieci Nn”.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstw odcinających,
stanowiących część podbudowy pomocniczej.
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1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami podanymi w ST D-00.00.
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-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 ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
−
−

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odcinających są:
żwir i mieszanka,
piaski.
Dla przebudowywanego odcinka ul. Plebiscytowej w Mikołowie na warstwę odcinającą należy zastosować piasek gruboziarnisty.

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odcinających powinny spełniać następujące warunki:
a) szczelności, określony zależnością:

D 15
≤5
d 85
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy mrozoochronnej,
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.
b) zagęszczalności, określony zależnością:

U =

d 60
d 10

≥5

gdzie:
U - wskaźnik różnoziarnistości,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę mrozoochronną,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę mrozoochronną.
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.
2.4. Składowanie materiałów
2.4.1. Składowanie kruszywa
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinających 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 ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego
sprzętu:
− równiarek,
− walców statycznych,
− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 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.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne”
pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w niniejszych ST.
Warstwy odcinające powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z
tolerancjami określonymi w specyfikacjach.
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków
i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość
projektowaną.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o
odpowiednich właściwościach.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania.
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo
nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora,
przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według
normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł
odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. 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% jej wartości.
W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie
wymieszać.
5.4. Utrzymanie warstwy odcinającej
Warstwa odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić
wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3.
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 podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy

Lp.

Wyszczególnienie
badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość badań
pomiarów

i

1

Szerokość warstwy

10 razy na 1 km

2

Równość podłużna

co 20 m na każdym pasie ruchu

3

Równość poprzeczna

10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne *)

10 razy na 1 km

5

Rzędne wysokościowe

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg
ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

6

Ukształtowanie osi w planie co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg
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*)

ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

7

Grubość warstwy

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

8

Zagęszczenie,
kruszywa

wilgotność 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 należy mierzyć
4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7].
Nierówności poprzeczne warstwy należy mierzyć
4 metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy na prostych i łukach 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 ± 3 cm.
6.3.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm.
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy
na głębokość co najmniej 10 cm, 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, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy od 1.
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 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 do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy obejmuje:
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−
−

prace pomiarowe,
dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości określonej w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,
wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,
zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.

−
−
−
−

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.

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

4.

PN-B-11112

5.

PN-B-11113

6.

BN-64/8931-02

7.

BN-68/8931-04

8.

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Żwir i mieszanka
Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni
drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i
łatą
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
9. Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986.
D-04.00
PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla
zadania: „Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie wraz z poszerzeniem jezdni do 6,0 m na odcinku od ul. Świerkowej do stacji
trafo przy posesji 84 wraz z odwodnieniem i przebudową sieci Nn”.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmują ST:
D-04.01. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej,
jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31].
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o
właściwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w ST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
D-04.01. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-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 ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Kruszywo łamane zastosowane zarówno dla warstwy wymienionego podłoża, jak i do podbudowy pomocniczej oraz zasadniczej musi
być kl. II.
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Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST dotyczących poszczególnych
rodzajów podbudów:
D-04.01 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego
uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Rysunek 1. Pole
dobrego uziarnienia
kruszyw
przeznaczonych na
podbudowy
wykonywane metodą
stabilizacji
mechanicznej
1-2
kruszywo na
podbudowę
zasadniczą
(górną
warstwę)
lub
podbudowę
jednowarstwową
1-3
kruszywo na
podbudowę
pomocniczą (dolną
warstwę)
Krzywa
uziarnienia kruszywa
powinna być ciągła i
nie może przebiegać
od dolnej krzywej
granicznej
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3
grubości warstwy układanej jednorazowo.
2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
Tablica 1.
Wymagania
Lp.

1

2

3

4

5

6

Kruszywa
Żużel
łamane
właściwości
Podbudowa
zasad pomoc- zasad pomoc zasad- pomocnicza -nicza -nicza nicza
nicza
nicza
Zawartość
ziarn od 2
od 2
od 2
od 2
od 2
od 2
mniejszych niż 0,075 mm, do 10 do 12 do 10 do 12 do 10 do 12
% (m/m)
Zawartość nadziarna,
5
10
5
10
5
10
% (m/m), nie więcej niż
Wyszczególnienie

Kruszywa
naturalne

Zawartość
ziarn
35
nieforemnych
%(m/m), nie więcej niż
Zawartość zanieczyszczeń
organicznych, %(m/m), nie
1
więcej niż
Wskaźnik piaskowy po
od 30
pięcio-krotnym
zagęszczeniu metodą I lub do 70
II wg PN-B-04481, %
Ścieralność w bębnie Los
Angeles
a) ścieralność całkowita po
pełnej liczbie obrotów, nie
więcej niż
35
b) ścieralność częściowa
po 1/5 pełnej liczby

45

35

40

-

-

1

1

1

1

1

od 30
do 70

od 30
do 70

od 30
do 70

-

-

45

35

50

40

50

Badania
według

PN-B06714
-15 [3]
PN-B06714
-15 [3]
PN-B06714
-16 [4]
PN-B04481 [1]
BN64/8931
-01 [26]

PN-B06714
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7

8

9

10

11

obrotów, nie więcej niż
Nasiąkliwość, %(m/m), nie
więcej niż

30

40

30

35

30

35

2,5

4

3

5

6

8

5

10

5

10

5

10

Mrozoodporność, ubytek
masy po 25 cyklach
zamrażania, %(m/m), nie więcej
niż
Rozpad krzemianowy i
żelazawy łącznie, % (m/m), nie
więcej niż

-42 [12]
PN-B06714
-18 [6]
PN-B06714
-19 [7]

PN-B06714
-37 [10]
PN-B06714
-39 [11]

-

-

-

-

1

3

Zawartość związków siarki
w przeliczeniu na SO3,
%(m/m), nie więcej niż

1

1

1

1

2

4

PN-B06714
-28 [9]

Wskaźnik nośności wnoś
mie-szanki kruszywa, %,
nie mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu IS ≥
1,00
b) przy zagęszczeniu IS ≥
1,03

80
120

60
-

80
120

60
-

80
120

60
-

PN-S06102
[21]

2.3.3. Woda
Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej
mieszanki o wilgotności optymalnej,
b) układarek do rozkładania mieszanki,
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane
zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne”
pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Warunek
nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:

D 15

≤ 5

(1)

d 85
w którym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach.
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Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio dobraną geowłókninę.
Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku:

d 50

≤ 1,2

(2)

O 90
w którym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża,
w milimetrach,
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m);
wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta geowłókniny.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez
Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie
większych niż co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w
taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu
była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z
więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i
rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy
osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności
podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.
5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca
będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić
wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3
niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Lp.

Wyszczególnienie badań

1

Uziarnienie mieszanki

2

Wilgotność mieszanki

Częstotliwość badań
Maksymalna
Minimalna
powierzchnia
liczba badań na podbudowy
dziennej działce przy-padająca
roboczej
na jedno
badanie (m2)
2

600
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10 próbek na 10000 m2

3

Zagęszczenie warstwy

4

Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2

dla każdej partii kruszywa i przy
każdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z
rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.
6.3.3. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
(metoda II), z tolerancją +10% -20%.
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02
[27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do
pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2

≤ 2,2

E1
6.3.5. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp.
1

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość pomiarów

Szerokość podbudowy

10 razy na 1 km

2

Równość podłużna

w sposób ciągły planografem albo co
m łatą na każdym pasie ruchu

3

Równość poprzeczna

10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne*)

10 razy na 1 km

5

Rzędne wysokościowe

6

Ukształtowanie osi w planie*

7

Grubość podbudowy

8

Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia
- ugięcie sprężyste

20

co 100 m
)

co 100 m
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
co najmniej w dwóch przekrojach na każde
1000 m
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych.
6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm
lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Równość podbudowy
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Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
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 podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nośność podbudowy
−
−

moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,
ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o
wskaźniku
wnoś nie
mniejszym
niż, %

Wskaźnik
zagęszczenia IS
nie
mniejszy niż

60
80
120

1,0
1,0
1,03

Maksymalne ugięcie sprężyste
pod kołem, mm

Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o średnicy
30 cm, MPa

40 kN

50 kN

od pierwszego
obciążenia E1

od drugiego
obciążenia E2

1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

60
80
100

120
140
180

Wymagania dla podbudów dla analizowanego układu komunikacyjnego:

Dla podbudowy zasadniczej dla chodnika wymagany minimalny moduł odkształcenia E2≥80 MPa, zagęszczenie

E2

≤ 2,2.

E1
Dla podbudowy pomocniczej z kruszywa dla poszerzenia jezdni (na górnej warstwie) wymagany minimalny moduł odkształcenia E2≥140 MPa,
zagęszczenie

E2

≤ 2,2.

E1
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione
przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej
leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości
pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny
być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według
wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia
wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w ST:
D-04.01 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
2.

PN-B-04481
PN-B-06714-12

3.
4.
5.
6.
7.

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

8.

PN-B-06714-26

9.

PN-B-06714-28

10.
11.
12.

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

13.

PN-B-06731

14.

PN-B-11111

15.
16.

PN-B-11112
PN-B-11113

17.

PN-B-19701

18.
19.
20.
21.

PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102

22.

PN-S-96023

23.
24.
25.

PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

26.
27.

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

28.

BN-68/8931-04

29.

BN-70/8931-06

30.

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa
mineralne.
Badania.
Oznaczanie
zawartości
zanieczyszczeń obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
bezpośrednią
Kruszywa
mineralne.
Badania.
Oznaczanie
zawartości
zanieczyszczeń organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą
bromową
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los
Angeles
Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
Kruszywo do betonu lekkiego
Wapno
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia
kamiennego
Popioły lotne
Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni
drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i
łatą
Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem
belkowym
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

33

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

D-04.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla
zadania: „Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie wraz z poszerzeniem jezdni do 6,0 m na odcinku od ul. Świerkowej do stacji
trafo przy posesji 84 wraz z odwodnieniem i przebudową sieci Nn”.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte są w ST D-04.00. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi
warstwę nośną nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D04.00. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane
w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
Kruszywo łamane zastosowane zarówno dla warstwy wymienionego podłoża, jak i do podbudowy pomocniczej oraz zasadniczej musi
być kl. II.
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt
2.3.1.
2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.00. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.2.
3. SPRZĘT
Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-04.00. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3.
4. TRANSPORT
Wymagania dotyczące transportu podano w ST D-04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-04.00. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST D-04.00. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.00. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 5.3.
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w ST D-04.00. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt
5.4.
5.5. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST D-04.00. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-04.00. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST D-04.00. „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w ST D-04.00. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w ST D-04.00. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.4.
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST D-04.00. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-04.00. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-04.00. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-04.00. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
rozłożenie mieszanki,
zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy i przepisy związane podano w ST D-04.00. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
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pkt 10.
D - 04.02.
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla
zadania: „Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie wraz z poszerzeniem jezdni do 6,0 m na odcinku od ul. Świerkowej do stacji
trafo przy posesji 84 wraz z odwodnieniem i przebudową sieci Nn”.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudowy zasadniczej z
betonu asfaltowego.
Podbudowę z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - 1997 [10] wg poniższego zestawienia:

Porównanie klasyfikacji ruchu według dotychczasowego i nowego Katalogu
Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych,
1983
liczba osi
kategoria ruchu
obliczeniowych
100 kN/pas/dobę
R1 (bardzo lekki)
<4
R2 (lekki)
4 ÷ 12
R3 (lekkośredni)
13 ÷ 24
R4 (średni)
25 ÷ 70
R5 (ciężki)
71 ÷ 335
R6 (bardzo ciężki)

> 335

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i półsztywnych
liczba osi
kategoria ruchu
obliczeniowych
100 kN/pas/dobę
KR1
≤ 12
KR2

13 ÷ 70

KR3
KR4
KR5
KR6

71 ÷335
336 ÷ 1000
1001 ÷ 2000
> 2000

Na analizowanym odcinku ulicy Plebiscytowej w Mikołowie (klasa drogi Z) występuje ruch KR 2.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z betonu asfaltowego - warstwa zagęszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej, która stanowi fragment nośnej części
nawierzchni drogowej.
1.4.2. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułożona i zagęszczona.
1.4.3. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.
1.4.4. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.5. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-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 ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Asfalt
Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 [5].
Rodzaje stosowanych asfaltów w zależności od kategorii ruchu podano w tablicy 1.
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2.3. Wypełniacz
Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania PN-S-96504:1961 [8] dla wypełniacza podstawowego i zastępczego.
Składowanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [8].
2.4. Kruszywo
W zależności od kategorii ruchu należy stosować kruszywa podane w tablicy 1.
Należy zastosować kruszywo jak dla kategorii obciążenia ruchu KR 2.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do podbudowy z betonu asfaltowego
Lp.
1

Rodzaj materiału
nr normy
Kruszywo łamane granulowane oraz zwykłe
wyprodukowane ze wszystkich rodzajów
skał litych oraz z surowca sztucznego
(żużle), wg PN-B-11112:1996

2
3

Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996
Grys i żwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84

4
5

Piasek wg PN-B-11113:1996
Wypełniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961

Kategoria ruchu
KR 1-2
KR 3-6

kl. I, II, III
gat. 1, 2
kl. I, II
kl. I, II, III
gat. 1, 2
gat. 1, 2

podstawowy,
zastępczy,
b) innego pochodzenia wg orzeczenia
pyły z odpylania,
laboratorium drogowego
popioły lotne z węgla
kamiennego
6
Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965
D70, D50
1) Stosunek piasku łamanego do naturalnego w mieszance mineralnej ≥ 1
2) Stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów ≥ 1

kl. I, II
gat. 1, 2
kl. I, II
gat. 1, 2
gat. 1, 21)
podstawowy
pyły z odpylania 2)

D70, D50

2.5. Asfalt upłynniony
Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974 [6].
2.6. Emulsja asfaltowa kationowa
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-94 [11].
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
− wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
− skrapiarek,
− walców stalowych gładkich lekkich i średnich,
− walców ogumionych ciężkich o regulowanym ciśnieniu w oponach,
− samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Asfalt
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4].
4.2.2. Wypełniacz
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek
pneumatyczny.
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Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem worków.
4.2.3. Kruszywo
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce brezentowe.
W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem.
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania
temperatury wbudowania.
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt
składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
− doborze składników mieszanki,
− doborze optymalnej ilości asfaltu,
− określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości
asfaltu podano w tablicy 2.
Tablica 2. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości
asfaltu
Na analizowanym odcinku ul. Plebiscytowej w Mikołowie (klasa drogi Z) występuje ruch o kategorii KR 2.

Wymiar oczek
sit #, mm
Przechodzi przez:
31,5
25,0
20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0
(zawartość frakcji
grysowej)
0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075

Orientacyjna
zawartość asfaltu
w mieszance
mineralnoasfaltowej, %,

Kategoria ruchu
KR 1-2
Mieszanka mineralna, mm
0/20
0/16
0/12,8

0/31,5

0/25

100
81÷100
70÷90
60÷80
50÷72
42÷65
36÷58
27÷47
19÷34

KR 3-6

0/31,5

0/25

100
87÷100
63÷88
54÷80
45÷72
40÷65
35÷54
30÷53
24÷45
17÷35

100
83÷100
68÷90
58÷83
45÷73
40÷67
34÷59
25÷47
17÷35

100
80÷100
65÷90
50÷80
44÷74
35÷65
27÷53
20÷40

100
85÷100
72÷90
65÷83
55÷75
40÷60
25÷45

100
83÷100
75÷93
65÷85
47÷70
30÷50

100
77÷100
64÷86
53÷75
45÷66
38÷59
33÷53
30÷48
23÷38
17÷30

(65÷83)

(65÷83)

(60÷80)

(55÷75)

(50÷70)

(70÷83)

(66÷81)

10÷26
7÷20
6÷17
5÷11
4÷10
3÷7

10÷25
7÷18
6÷15
5÷13
5÷12
4÷7

13÷29
8÷22
6÷19
5÷15
5÷12
4÷8

17÷30
11÷22
9÷19
6÷14
6÷13
4÷8

15÷33
9÷24
7÷20
5÷13
5÷12
4÷8

10÷22
7÷17
5÷14
4÷11
3÷10
3÷6

12÷24
8÷18
7÷16
5÷12
5÷11
4÷7

3,5÷4,5

3,8÷4,8

4,0÷5,2

4,0÷5,5

4,0÷5,8

2,8÷4,5

3,0÷4,7
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷31,5 mm do podbudowy z betonu asfaltowego dla KR 1-2.

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷25 mm do podbudowy z betonu asfaltowego dla KR 1-2.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

39

Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷20 mm do podbudowy z betonu asfaltowego dla KR 1-2

Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷16 mm do podbudowy z betonu asfaltowego dla KR 1-2
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Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷12,8 mm do podbudowy z betonu asfaltowego dla KR 1-2
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 1-5.
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki
powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3 Lp. 1÷6.
Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 3 Lp. 7÷9.
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie
składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się
dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury.
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż ±
2 % w stosunku do masy składnika.
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej
temperatury z tolerancją ± 5o C.
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić:
− dla D 50
145o C - 165o C
− dla D 70
140o C - 160o C.
Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i podbudowy z betonu asfaltowego
Lp.

Właściwości

1

Uziarnienie mieszanki, mm

2
3

Moduł sztywności pełzania 1), MPa
Stabilność wg Marshalla w temperaturze
60o C, kN
Odkształcenie wg Marshalla w temp.
60o C, mm
Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla
zagęszczonych 2 x 75 uderzeń, % v/v
Wypełnienie wolnej przestrzeni w
próbkach Marshalla, %
Grubość warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej o uziarnieniu:
cm
- 0/12,8
- 0/16
- 0/20
- 0/25
- 0/31,5

4
5
6
7

Kategoria ruchu
KR 1-2
KR 3-6
0/12,8; 0/16; 0/20; 0/25;
0/31,5
0/25; 0/31,5
nie wymaga się
≥ 16,0

8
Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %
9
Wolna przestrzeń w warstwie, % v/v
1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48

≥ 8,0

≥ 11,0

1,5 ÷ 4,0

1,5 ÷ 3,5

4,0 ÷ 8,0

4,0 ÷ 8,0

≤ 75,0

≤ 72,0

3,5 ÷ 5,0
4,0 ÷ 5,0
5,0 ÷ 6,0
8,0 ÷ 10,0
9,0 ÷ 16,0
≥ 98,0
4,5 ÷ 9,0

8,0 ÷ 10,0
9,0 ÷ 16,0
≥ 98,0
4,5 ÷ 9,0

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

41

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą
temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej.
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:
− z D 50
130o C - 170o C
− z D 70
125o C - 165o C.
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane, równe, ustabilizowane i nośne.
Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.
Przed rozłożeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem
upłynnionym w ilości ustalonej w ST.
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego, w zależności od rodzaju podłoża pod
podbudowę, wynoszą 0,3 - 1,0 kg/m2.
Powierzchnie czołowe włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym, określonym w
ST i zaakceptowanym przez Inżyniera.
5.5. Połączenie międzywarstwowe
Podbudowę z betonu asfaltowego należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem następnej warstwy
asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w ST.
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego wynoszą 0,3 - 0,5 kg/m2.
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza;
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
− 8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
− 2 h przy ilości 0,5 - 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.
5.6. Warunki przystąpienia do robót
Podbudowa z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby była nie niższa od 5o C. Nie dopuszcza
się układania podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru
(V > 16 m/s).
5.7. Zarób próbny
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności
Inżyniera kontrolnej produkcji w postaci próbnego zarobu.
W pierwszej kolejności należy wykonać próbny zarób na sucho, tj. bez udziału asfaltu, w celu kontroli dozowania kruszywa i
zgodności składu granulometrycznego z projektowaną krzywą uziarnienia. Próbkę mieszanki mineralnej należy pobrać po opróżnieniu
zawartości mieszalnika.
Po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej, należy wykonać pełny zarób próbny z udziałem asfaltu, w ilości
zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego powinny być zawarte w
granicach podanych w tablicy 4.
5.8. Odcinek próbny
Jeżeli w ST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca
wykona odcinek próbny w celu:
− stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,
Tablica 4. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej
próbki metodą ekstrakcji, % m/m
Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp
Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej
nawierzchni dróg o kategorii ruchu
KR 1-2
KR 3-6
1
Ziarna pozostające na sitach o oczkach # (mm):
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0
± 5,0
± 4,0
2
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075
± 3,0
± 2,0
3
Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # (mm)
0,075
± 2,0
± 1,5
4
Asfalt
± 0,5
± 0,3
−
−

określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji
projektowej grubości warstwy,
określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy.
Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania podbudowy.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.
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5.9. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy podbudowy z betonu

asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości
warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3.
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:
− dla asfaltu D 50
125o C,
− dla asfaltu D 70
115o C.
Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien
być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3.
Złącza w podbudowie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.
W przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością warstwy, złącza poprzeczne, wynikające z dziennej działki roboczej, powinny
być równo obcięte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwą przed uszkodzeniem.
W przypadku rozkładania mieszanki połową szerokości warstwy, występujące dodatkowo złącze podłużne należy zabezpieczyć w
sposób podany dla złącza poprzecznego.
Złącze podłużne układanej następnej warstwy, np. wiążącej, powinno być przesunięte o co najmniej 15 cm względem złącza
podłużnego podbudowy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 5.
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na dziennej działce
roboczej
Uziarnienie mieszanki mineralnej
2 próbki
Skład
mieszanki
mineralno-asfaltowej
1 próbka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytwórni
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg
Właściwości asfaltu
dla każdej dostawy (cysterny)
Właściwości wypełniacza
1 na 100 Mg
Właściwości kruszywa
1 na 200 Mg i przy każdej zmianie
Temperatura składników mieszanki
mineralno-asfaltowej
dozór ciągły
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej
każdy pojazd przy załadunku i w czasie
wbudowywania
Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej
jw.
Właściwości próbek mieszanki mineralnoasfaltowej pobranej w wytwórni
jeden raz dziennie
Wyszczególnienie badań

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem asfaltu. Krzywa
uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej.
6.3.3. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [7]. Wyniki powinny być
zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 4.
6.3.4. Badanie właściwości asfaltu
Dla każdej cysterny należy określić właściwości asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.
6.3.5. Badanie właściwości wypełniacza
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić właściwości wypełniacza, zgodnie z pkt 2.3.
6.3.6. Badanie właściwości kruszywa
Z częstotliwością podaną w tablicy 5 należy określić właściwości kruszywa, zgodnie z pkt 2.4.
6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej
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Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego
termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.
6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu
temperatury.
Dokładność pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i SST.
6.3.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, załadunku,
rozładunku i wbudowywania.
6.3.10. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być
zgodne z receptą laboratoryjną.
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości podbudowy z betonu asfaltowego
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego podaje tablica 6.

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego

Lp.

Badana cecha

1
2
3
4

Szerokość warstwy
Równość warstwy
Spadki poprzeczne warstwy
Rzędne wysokościowe warstwy

5
6
7
8
9
10
11
12

Ukształtowanie osi w planie
Grubość wykonywanej warstwy
Złącza podłużne i poprzeczne
Krawędź, obramowanie warstwy
Wygląd warstwy
Zagęszczenie warstwy
Wolna przestrzeń w warstwie
Grubość warstwy

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
2 razy na odcinku drogi o długości 1 km
10 razy na odcinku drogi o długości 1 km
10 razy na odcinku drogi o długości 1 km
pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej
oraz usytuowania osi według
dokumentacji budowy
3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m
cała długość złącza
cała długość
ocena ciągła
2 próbki z każdego pasa o długości do 1000 m
jw.
jw.

6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 5 cm.
6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/8931-04 [9] nie powinny być większe od podanych w tablicy 7.
Tablica 7. Dopuszczalne nierówności
Lp.
1
2
3

Drogi i place
Drogi klasy A, S i GP
Drogi klasy G i Z
Drogi klasy L i D oraz place i parkingi

Podbudowa asfaltowa
9
12
15

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś podbudowy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 5 cm.
6.4.7. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ±10 %.
6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne
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Złącza podbudowy powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi.
6.4.9. Krawędzie podbudowy
Krawędzie podbudowy powinny być równo obcięte lub wyprofilowane i pokryte asfaltem.
6.4.10. Wygląd podbudowy
Podbudowa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.
6.4.11. Zagęszczenie podbudowy i wolna przestrzeń
Zagęszczenie i wolna przestrzeń podbudowy powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−
−
−
−

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materiałów,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych,
rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996
2. PN-B-11112:1996
3. PN-B-11113:1996
4. PN-C-04024:1991
5. PN-C-96170:1965
6. PN-C-96173:1974
7. PN-S-04001:1967
8. PN-S-96504:1961
9. BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Żwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni
drogowych
Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania
Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

10.2. Inne dokumenty
10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997
11. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994
12. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego
przeznaczonego do nawierzchni drogowych
13. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu
sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. IBDiM - Zeszyt 48/1995.

D - 04.03.
GEOWŁÓKNINA WZMACNIAJĄCA
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Warstwa odprężająca i wzmacniająca z geokompozytu
w konstrukcji nawierzchni asfaltowej
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem warstw z geokompozytu TYPU Z w konstrukcji
nawierzchni asfaltowej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla zadania: „Budowa
chodnika przy ul. Plebiscytowej
w Mikołowie wraz z poszerzeniem jezdni do 6,0 m na odcinku od ul. Świerkowej do stacji trafo przy
posesji 84 wraz z odwodnieniem i przebudową sieci Nn”. Geokompozyt TYP Z przeznaczony jest do stosowania pod warstwy z mieszanek
mineralno-asfaltowych układanych na gorąco w nawierzchniach komunikacyjnych o konstrukcji podatnej lub półsztywnej na drogach
wszystkich klas technicznych oraz dla każdej kategorii ruchu. Geokompozyt TYP Z może być stosowany w nawierzchniach remontowanych,
przebudowywanych a także w przypadku nawierzchni nowo budowanych (np. przy poszerzeniach). Minimalna grubość nowych warstw
asfaltowych ułożonych na warstwie geokompozytu TYP Z powinna wynosić 4 cm.

1.3. Zakres robót objętych ST
Przewiduje się następujące zastosowanie geokompozytu TYPU Z w warstwach asfaltowych:
jako warstwa rozpraszająca naprężenia i opóźniająca inicjację i propagację spękań oraz uszczelniająca istniejące spękania nawierzchni
asfaltowej,
jako wzmocnienie nawierzchni asfaltowej.
1.4. Określenia podstawowe
Geokompozyt TYPU Z przeznaczony do stosowania w warstwach nawierzchni asfaltowej, odporny na czynniki środowiskowe i dopuszczony
do stosowania w budownictwie drogowym. Składa się z mechanicznie wzmacnianej geowłókniny z włókien ciągłych ze 100% polipropylenu,
wzmocnionej włóknami szklanymi przyszytymi jednostronnie do geowłókniny i tworzącymi siatkę o nominalnym rozstawie oczek 40 x 40 mm.

2. MATERIAŁY
2.1. Geokompozyt TYP Z
Geokompozyt TYPU Z stosowany w warstwach asfaltowych nawierzchni powinien być wykonany z włókien ciągłych wzmacnianych
mechanicznie, z polipropylenu stabilizowanego przeciw promieniowaniu UV oraz przyszytych jednostronnie włókien szklanych. Geokompozyt
powinien spełniać następujące wymagania:
Właściwości geokompozytu TYPU Z podano w tablicy 1.
Tablica. 1. Właściwości geokompozytu TYPU Z

Jednostka

GEOKOMPOZYT TYPU
Z

Nasiąkliwość bitumem

kg/m2

1,1

Wytrzymałość na rozciąganie (wzdłuż/wszerz) *

kN/m

50/50

%

3

Wytrzymałość przy 2% wydłużeniu (wzdłuż/wszerz) *

kN/m

34/34

E – moduł włókien szklanych

MPa

73.000

Wymiary oczek siatki wzmacniającej

mm

40 x 40

Masa powierzchniowa

g/m2

300

Właściwości

Wydłużenie przy zerwaniu *

Temperatura topnienia
Recykling

*

Włókna szklane są niepalne i odporne na temperaturę do 400 oC
100% przy zastosowaniu konwencjonalnych metod

Wartość siły dotyczy wzmacniającego włókna szklanego

2.2. Lepiszcza
Do skropienia nawierzchni celem przyklejenia i nasączenia geokompozytu należy stosować asfalt modyfikowany polimerami o penetracji 50200˚ Pen i temperaturze łamliwości wg Frassa ≤ -10˚C. Do skropienia podłoża pod geokompozyt można również stosować emulsję asfaltową
kationową, szybkorozpadową, modyfikowaną o zawartości asfaltu minimum 70%, pod warunkiem niedopuszczenia do jej spływania z podłoża
bądź powstawania kałuż asfaltu.
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3. SPRZĘT
Do przygotowania podłoża pod warstwy z geokompozytu należy stosować szczotki czyszczące i skrapiarki samochodowe, sprawdzone
pod względem dokładności dozowania lepiszcza.
Geokompozyt TYPU Z może być rozkładany mechanicznie lub ręcznie, przy czym przy układaniu geokompoyztu o szerokości > 1,0 m zaleca
się układanie mechaniczne.

4. TRANSPORT
Geokompozyt TYPU Z przeznaczony do wykonania warstwy wzmacniającej może być transportowany dowolnymi środkami transportu pod
warunkiem:
-

fabrycznego opakowania rolek wodoszczelną folią, zabezpieczoną przed rozwinięciem,
zabezpieczenia opakowanych rolek przed przemieszczaniem się w czasie przewozu,
ochrony rolek przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych, działaniem ognia lub promieniowania cieplnego powodującego
nagrzanie powierzchni powyżej 165˚C,
niedopuszczenia do kontaktu rolek z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub rozciąć geokompozyt

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Podłoże pod geokompozyt
Podłoże pod warstwę geokompozytu powinno być oczyszczone, szczeliny i ubytki większe od 4 mm powinny być wypełnione lub naprawione
odpowiednimi masami wyrównawczymi.
W przypadku dużych nierówności powierzchnię należy sfrezować lub ułożyć masę wyrównawczą. Warstwa z masy wyrównawczej nie może
mieć więcej niż 8% (v/v) zawartości wolnych przestrzeni.
Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.
5.2. Układanie geokompozytu
Procedura układania geokompozytu TYPU Z jest następująca:
–

–
–
–

Skropić wyprofilowaną i oczyszczoną powierzchnię lepiszczem asfaltowym, całkowita ilość lepiszcza do skropienia jest uzależniona od
stanu skrapianej powierzchni, ilość stosowanego lepiszcza powinna wynosić 1,2 – 1,4 kg/m2 w przeliczeniu na czysty asfalt. Szerokość
pasa jezdni skropionego lepiszczem powinna być szersza o co najmniej 50 mm od pasma geokompozytu TYPU Z .
Układanie geokompozytu należy rozpocząć natychmiast po skropieniu asfaltem,
w przypadku stosowania emulsji asfaltowej geokompozyt układa się po całkowitym rozpadzie emulsji - po przeschnięciu warstwy
skropienia do takiego stopnia, gdy jest lekko klejąca. Geokompozyt TYPU Z układa się tak, aby strona z siatką była skierowana ku górze.
Przy zabudowie połowy jezdni pozostawić odkryty 20 cm pas geokompozytu TYPU Z .
Nowe warstwy bitumiczne wg projektu można układać bezpośrednio po ułożeniu geokompozytu, maksymalna temperatura mieszanki
mineralno-asfaltowej układanej na geokompozycie jest zgodna z temperaturą wbudowywania dla mieszanek typu beton asfaltowy lub
SMA, podaną w normie PN-S/96025:2000.

5.3. Uwagi wykonawcze
1. Należy zapewnić idealną czystość powierzchni skrapianej lepiszczem asfaltowym i przykrywanej geokompozytu; wszelkie
zanieczyszczenia gliną, kruszywem itp. muszą zostać usunięte przed skropieniem.
2. W przypadku ręcznego układania geokompozytu należy go naciągnąć oraz docisnąć szczotkami.
3. W przypadku układania mechanicznego warunki takie są zapewnione przez odpowiednią maszynę układającą, zalecaną przez producenta
geosyntetyków. Można stosować dociśnięcie geokompozytu TYPU Z walcem ogumionym w stopniu nie powodującym wyciskania
lepiszcza ze skropienia.
4. W połączeniu pasm geokompozytu TYPU Z wzdłuż kierunku rozkładania należy stosować połączenia stykowe, bez zakładów. Dopuszcza
się między układanymi pasami lokalnie występujące wzdłużne przerwy o szerokości do 40 mm, gdy podłoże nie jest silnie spękane.
Założenie na siebie wstęg o szerokości zakładu większej niż 30 mm wymaga nałożenia na niżej położoną wstęgę dodatkowego lepiszcza w
ilości 0,9 kg/m2 asfaltu.
5. Należy wykonywać zakłady w kierunku poprzecznym do jazdy maszyny układającej,
w ten sposób aby uniemożliwić jakiekolwiek przesunięcia podczas układania warstwy asfaltowej. Szerokość zakładu poprzecznego wynosi
10-15 cm, dolna warstwa zakładu skrapiana jest dodatkowo lepiszczem w ilości ok. 0,9 kg/m2 w przeliczeniu na czysty asfalt.
6. Należy unikać zmarszczeń geokompozytu na warstwie asfaltu. Ich powstawanie od czasu do czasu jest jednak nieuniknione. Niewielkie
zmarszczenia można pominąć, jednakże wszelkie zmarszczenia powodujące po dociśnięciu powstanie trzech warstw geokompozytu,
należy usunąć przez cięcie bądź podgrzewanie.
Cięcie: Większe fałdy - opisane powyżej - wyciąć należy nożem lub nożyczkami.
Pozostałą po cięciu część fałdy ułożyć w
warstwie lepiszcza, dodając 1,2 kg/m2
(emulsja 70%) lepiszcza przed dociśnięciem na miejsce drugiej części fałdy.
7.

Podgrzewanie: Do wypalania fałd stosować można palnik gazowy, uważając przy tym, by nie wypalić dziur w geokompozycie.

Geokompozyt TYPU Z układany miejscowo (nad rysami, szwami roboczymi itp.) muszą wystawać poza skrajną rysę na co najmniej 40
cm.
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8.

Po ułożeniu geokompozytu nie powinno następować pod naciskiem wyciskanie (przenikanie) przez geowłókninę asfaltu ze skropienia. W
przypadku wystąpienia wyciśnięcia stosuje się posypanie grysem 2/4 mm w ilości około 2 kg/m2.
9. Miejsca geokompozytu zanieczyszczone smarami i olejami usuwa się przez wycięcie plamy, powtórne skropienie powierzchni
warstwy bitumicznej wraz z brzegiem otaczającego geosyntetyku i przyklejenie prostokątnej łaty z geosyntetyku o wymiarach
zapewniających przykrycie wyciętego otworu z zakładem ok. 10 cm.
10. Przed ułożeniem warstwy bitumicznej należy naprawić miejsca odklejone, fałdy
i bąble, rozdarcia geokompozytu.
11. Geokompozyt nie może ulec zamoczeniu, zawilgoceniu wodą lub zabrudzeniu,
w związku z tym w zaleca się w tym samym dniu przykrycie rozłożonej warstwy geokompozytu warstwą mieszanki mineralno-asfaltowej
na gorąco o grubości co najmniej 4 cm. Podczas układania tej mieszanki należy kontrolować jej temperaturę
w celu zapobieżenia uszkodzeniu termicznemu geokompozytu TYPU Z . Minimalna grubość wszystkich warstw konstrukcyjnych leżących
na warstwie z geokompozytu TYPU Z musi wynosić 4 cm.
5.4. Ograniczenia stosowania
Roboty prowadzi się wyłącznie podczas suchej pogody. Geokompozyt nie może być mokry, rozkładany na mokrej powierzchni lub
pozostawiany na noc bez przykrycia warstwą bitumiczną.
Temperatura skrapianej nawierzchni nie powinna być niższa niż 10°C.
Po rozłożonym geokompozycie nie dopuszcza się ruchu pojazdów, może odbywać się jedynie ruch technologiczny. Wówczas pojazdy powinny
poruszać się tylko z małą szybkością, bez przyśpieszeń i hamowań.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu określenia optymalnych parametrów
pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.
Wykonawca powinien sprawdzić ważność Aprobaty Technicznej geokompozytu. Wygląd geokompozytu należy ocenić wizualnie, wstęga
powinna być bez uszkodzeń, o równomiernej strukturze układu włókien oraz oczek siatki. Dopuszcza się lokalne sfalowania przebiegu nici
zbrojeniowych. Odchyłka szerokości pasma nie powinna przekraczać ±2% wymiaru nominalnego.
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy kontrolować równość i uzupełnienie ubytków oraz dokładność oczyszczenia podłoża pod
geokompozyt.

6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien kontrolować dla każdej dostawy właściwości
lepiszczy podane w tablicy 2.
Tablica 2. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót
Lp.
1
2

Rodzaj lepiszcza
Emulsja asfaltowa kationowa
Asfalt modyfikowany

Kontrolowane
właściwości
lepkość
penetracja

Badanie
według normy
EmA-99 [6]
TWT-PAD-97 [5]

6.2.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza
Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej
w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza
i kruszywa” [8].
W czasie robót należy kontrolować dokładność dozowania lepiszcza a także przyklejenie
i zakłady geokompozytu.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest [m2] wykonanej warstwy z geokompozytu.

8. ODBIÓR ROBÓT
Warstwa z geokompozytu podlega odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena 1 metra kwadratowego[m2] wykonania warstwy z geokompozytu obejmuje:
skropienie warstwy podbudowy lub warstwy wyrównawczej nawierzchni bitumicznej,
dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy
geokompozytu.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1./ PN-EN-965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy
2./ PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia – Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą
3./ PN-S-96025:2000
Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

powierzchniowej
szerokich próbek

10.2. Inne dokumenty
4./ Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych- IBDiM, 2001.
5./ TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe, TWT-PAD-97, Informacje,
instrukcje
–
Zeszyt 54 IBDiM, Warszawa 1997.
6./ Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje – Zeszyt 60, IBDiM – 1999 r.
7./ Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2003-04-0246 ze zmianą nr 1/2004.
8./ Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa. Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.

D - 05.01.
KRAWĘŻNIKI BETONOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem
krawężników betonowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla
zadania: „Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie wraz z poszerzeniem jezdni do 6,0 m na odcinku od ul. Świerkowej do stacji
trafo przy posesji 84 wraz z odwodnieniem i przebudową sieci Nn”.
1.3. Zakres robót objętych ST
−
−

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem krawężników:
betonowych na ławie betonowej z oporem,
betonowych najazdowych na ławie betonowej.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz
nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-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 ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały
−
−
−
−
−

Materiałami stosowanymi są:
krawężniki betonowe,
piasek na podsypkę i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,
materiały do wykonania ławy pod krawężniki.

2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1. Typy
Zastosowano następujący typ krawężników betonowych:
U - uliczne
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2.3.2. Rodzaje
−
−

Zastosowano następujący rodzaj krawężników betonowych:
prostokątne ścięte - rodzaj „a”,
najazdowe.

2.3.3. Odmiany
W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany:
1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy,
2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy.
Należy zastosować krawężniki dwuwarstwowe.
2.3.4. Gatunki
W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na:
− gatunek 1 - G1,
− gatunek 2 - G2.
Należy zastosować krawężniki gatunku 1 (G1)
2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Kształt i wymiary
Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2.

a) krawężnik rodzaju „a”

Rys. 1. Wymiarowanie krawężników
Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych
Wymiary krawężników, cm

Typ
krawężnika

Rodzaj
krawężnika

l

U

a

100

najazdowy

100

b

h

c

d

r

15

30

min. 3
max. 7

min. 12
max. 15

1,0

15

22

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych
Rodzaj
wymiaru

Dopuszczalna odchyłka, mm
Gatunek 1
Gatunek 2

l

±8

± 12

b, h

±3

±3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
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Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie
elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczać
wartości podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych

Dopuszczalna wielkość wad
i uszkodzeń
Gatunek 1
Gatunek 2

Rodzaj wad i uszkodzeń
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm
Szczerby i uszkodzenia
krawędzi i naroży

ograniczających
(ścieralne), mm

powierzchnie

2
górne

3

niedopuszczalne

ograniczających pozostałe
powierzchnie:
- liczba max

2

2

- długość, mm, max

20

40

- głębokość, mm, max

6

10

2.4.3. Składowanie
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, odmian,
gatunków i wielkości.
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość
5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika.
2.4.4. Beton i jego składniki
2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników
Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania krawężników
dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna być wykonana z betonu klasy B 30.
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się:
− nasiąkliwością, poniżej 4%,
− ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
− mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2].
2.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych
asortymentów, gatunków i marek.
2.4.4.4. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej
PN-B-06711 [4].
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”,
odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla:
a) ławy betonowej - beton klasy B 15 , wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4,
2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub
aprobaty technicznej.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt
−
−

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 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 [12].
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w warunkach
zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne”
pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie ław
5.3.1. Ława betonowa
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie.
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być
wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.
5.4. Ustawienie krawężników betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3
do 5 cm po zagęszczeniu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
6.2.1. Badania krawężników
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia krawężników
betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
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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 [6].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
6.2.2. Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości,
określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na
każde 100 m ławy.
b) Wymiary ław.
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:
- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej.
c) Równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać
1 cm.
d) Zagęszczenie ław.
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m.
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać
± 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego
krawężnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m
ustawionego krawężnika,
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej
łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
−
−
−

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
wykonanie koryta pod ławę,
wykonanie ławy,
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje:
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod ławę,
ew. wykonanie szalunku,
wykonanie ławy,
wykonanie podsypki,
ustawienie krawężników na podsypce (cementowo-piaskowej),
wypełnienie spoin krawężników zaprawą,
ew. zalanie spoin masą zalewową,
zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

7.

PN-B-11111

8.
9.

PN-B-11112
PN-B-11113

10.

PN-B-19701

11.
12.
13.
14.

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

15.

BN-80/6775-03/04

16.

BN-64/8845-02

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykły
Roboty betonowe i żelbetowe
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
chodnikowe
Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.

D - 05.02.
BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem
betonowego obrzeża chodnikowego.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla
zadania: „Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie wraz z poszerzeniem jezdni do 6,0 m na odcinku od ul. Świerkowej do stacji
trafo przy posesji 84 wraz z odwodnieniem i przebudową sieci Nn”.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża
chodnikowego.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów
nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-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 ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały
−
−
−
−

Materiałami stosowanymi są:
obrzeża betonowe,
beton B-15 do wykonania ław,
cement,
piasek do zapraw.

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja
−
−
−
−

W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:
obrzeże niskie - On,
obrzeże wysokie
- Ow.
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża dzieli się na:
gatunek 1
- G1,
gatunek 2
- G2.
Należy zastosować obrzeża wysokie Ow gatunek 1 (G1).

2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych
Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża

chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzeży
Rodzaj
obrzeża

1

On

75
100

6
6

20
20

3
3

100

8

30

3

Ow

Wymiary obrzeży, cm
b
h

r
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2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Dopuszczalna odchyłka, m

Rodzaj
wymiaru

Gatunek 1

Gatunek 2

l

±8

± 12

b, h

±3

±3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny
być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Dopuszczalna wielkość
wad i uszkodzeń
Gatunek 1
Gatunek 2

Rodzaj wad i uszkodzeń
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm
Szczerby
i uszkodzenia
krawędzi i naroży

ograniczających powierzchnie
(ścieralne)
ograniczających pozostałe
powierzchnie:
liczba, max

2
górne

3

niedopuszczalne

2

2

długość, mm, max

20

40

głębokość, mm, max

6

10

2.4.4. Składowanie
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrzeża chodnikowe 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.
2.4.5. Beton i jego składniki
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25

i B 30.

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w ST „Krawężniki betonowe” pkt 2.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 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 pozostałych materiałów podano w ST D-05.01. „Krawężniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne”
pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.
4.3. Ława.
Ławę pod obrzeża należy wykonać z betonu cementowego B15.
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni
obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia betonowych
obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń
występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy
wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
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
a)
b)
c)
−
−
−

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
podłoża oraz ławy - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża,
wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
−
−

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
wykonane koryto,
wykonana ława.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−
−
−
−

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiałów,
wykonanie koryta,
rozścielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrzeża,
wypełnienie spoin,
obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.
2.
3.
4.

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

5.

PN-B-11111

6.

PN-B-11113

7.

PN-B-19701

8.

BN-80/6775-03/01

9.

BN-80/6775-03/04

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykły
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.

D - 06.01.
NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla
zadania: „Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie wraz z poszerzeniem jezdni do 6,0 m na odcinku od ul. Świerkowej do stacji
trafo przy posesji 84 wraz z odwodnieniem i przebudową sieci Nn”.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni:
− zjazdów,
− chodników.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa
lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-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 ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny

−
−

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać:
2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm,
3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:
60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
− na długości
± 3 mm,
− na szerokości ± 3 mm,
− na grubości
± 5 mm.
Zastosowano kostkę brukową grubości 8 cm dla chodnika oraz zjazdów.
−
−

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa.
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej
10 kostek).
2.2.5. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie więcej niż 5%.
2.2.6. Odporność na działanie mrozu

−
−
−

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:
próbka nie wykazuje pęknięć,
strata masy nie przekracza 5%,
obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%.

2.2.7. Ścieralność
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Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie
cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie
temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające.
Urządzenie składa 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 wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
krawężnikach.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R,
kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami
w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne”
pkt 5.
5.2. Podłoże
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ≥
35 [7].
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego
lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.
Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w ST „Koryto wraz z
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być zgodny z dokumentacją
projektową.
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju
podbudowy.
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5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04
[6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera.
5.5. Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3], lub zaprawę cementową (w przypadku
zjazdów oraz zatok postojowych).
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do
5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą,
zagęszczona i wyprofilowana.
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego
w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inżyniera.
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm.
Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek
ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie
w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1
niniejszej ST.
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca
się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek
ułożonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki
badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi ST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z
dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z
dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
− pomierzenie szerokości spoin,
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8
cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm.
6.4.4. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

61

6.4.5. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.
6.5. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana
do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
przygotowanie podłoża,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.
Zasady ich odbioru są określone w D-00.00. „Wymagania ogólne”.

−
−
−
−

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-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 (ewentualnie podbudowy),
dostarczenie materiałów,
wykonanie podsypki,
ułożenie i ubicie kostki,
wypełnienie spoin,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

−
−
−
−
−
−
−
−

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.
2.
3.
4.

PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-19701

5.
6.

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

7.
8.

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

Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
Beton zwykły
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania
i
ocena zgodności
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni.

D-07.01.
ŚCIEKI Z ELEMENTÓW BETONOWYCH

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

62

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
ścieków z elementów betonowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla
zadania: „Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie wraz z poszerzeniem jezdni do 6,0 m na odcinku od ul. Świerkowej do stacji
trafo przy posesji 84 wraz z odwodnieniem i przebudową sieci Nn”.
1.3. Zakres robót objętych ST
−

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:
ścieków ulicznych przykrawężnikowych z betonowej kostki brukowej.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ściek przykrawężnikowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni i chodników do
projektowanych odbiorników (kanalizacji deszczowej).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-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 ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Krawężniki
Krawężniki powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9]

i BN-80/6775-03/04 [10].

2.3. Beton na ławę
Beton na ławę pod krawężnik i ściek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [2]. Jeżeli dokumentacja projektowa nie
stanowi inaczej, powinien to być beton klasy B-15.
2.4. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych
asortymentów, gatunków i marek.
2.5. Cement
Cement do betonu powinien być cementem portlandzkim, odpowiadającym wymaganiom PN-B-19701 [5].
Cement do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [7].
2.6. Woda
Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [6].
2.7. Piasek
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 [3].
2.8. Prefabrykowane elementy betonowe ścieku
Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, użytych do wykonania ścieków, powinny być zgodne z dokumentacją
projektową.
Do wykonania ścieku przykrawężnikowego należy zastosować prefabrykowaną kostkę betonową gr. 8cm.
Nasiąkliwość prefabrykatów nie powinna przekraczać 4%.
Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5 mm.
Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-B-06250 [2] dla przyjętej klasy betonu.
Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu,
o fakturze zatartej.
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość powierzchni elementów nie powinna przekraczać 3 mm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów:
− na długości ± 10 mm,
− na wysokości i szerokości
± 3 mm.
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu utwardzonym i dobrze odwodnionym.
2.9. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypełnienia spoin powinna być stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 [8].
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
−
−

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z zastosowaniem:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg BN-88/6731-08 [7].
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć linię krawężnika i oś ścieku zgodnie z dokumentacją projektową. Dla
ścieku umieszczonego między jezdniami oś ścieku stanowi oś wykopu pod ławę.
5.3. Wykop pod ławę
Wykop pod wspólną ławę dla ścieku i krawężnika należy wykonać zgodnie z dokumentacją i PN-B-06050 [1]. Jeżeli dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, to najczęściej stosowaną ławą pod ściek i krawężnik jest ława z oporem. Dla ścieku umieszczonego między
jezdniami oraz ścieku terenowego stosowana jest ława zwykła.
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku
dla ławy z oporem. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.
5.4. Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno być zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].
5.4.1. Ława betonowa
Klasa betonu stosowanego do wykonania ław powinna być zgodna z dokumentacją projektową.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, można stosować ławy z betonu klasy B-15.
Wykonanie ławy betonowej podano w ST „Krawężniki betonowe”.
5.5. Ustawienie krawężników
Ustawienie krawężników na ławie powinno być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową oraz z postanowieniami według ST
„Krawężniki betonowe”.
5.6. Wykonanie ścieku z prefabrykatów
Ustawienie prefabrykatów na ławie powinno być wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm, lub innego wymiaru
wskazanego w dokumentacji projektowej. Ustawianie prefabrykatów powinno być zgodne z projektowaną niweletą dna ścieku.
Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny prefabrykatów układanych na ławie
betonowej należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą.
Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą, powinny mieć co 50 m spoiny wypełnione
bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy betonowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania ścieku i
przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
Badania materiałów stosowanych do wykonania ścieku z prefabrykatów powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały
określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Zakres badań
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−
−
−
−

W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku z prefabrykatów należy sprawdzać:
wykop pod ławę,
gotową ławę,
ustawienie krawężnika,
wykonanie ścieku.

6.3.2. Wykop pod ławę
Należy sprawdzać, czy wymiary wykopu są zgodne z dokumentacją projektową oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.3.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania ławy
Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegają:
a) linia ławy w planie, która może się różnić od projektowanego kierunku o ± 2 cm na każde 100 m ławy,
b) niweleta górnej powierzchni ławy, która może się różnić od niwelety projektowanej o
± 1 cm na każde 100 m ławy,
c) wymiary i równość ławy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy, przy czym dopuszczalne tolerancje
wynoszą dla:
− wysokości (grubości) ławy ± 10% wysokości projektowanej,
− szerokości górnej powierzchni ławy ± 10% szerokości projektowanej,
− równości górnej powierzchni ławy 1 cm prześwitu pomiędzy powierzchnią ławy
a przyłożoną czterometrową łatą.
6.3.4. Sprawdzenie ustawienia krawężnika
Przy ustawianiu krawężnika, badaniu podlegają:
a) linia krawężnika w planie, która może się różnić o ± 1 cm od linii projektowanej na każde 100 m ustawionego krawężnika,
b) niweleta krawężnika, która może się różnić od niwelety projektowanej o ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
c) równość górnej powierzchni krawężnika, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m długości, która może
wykazywać prześwit nie większy niż
1 cm pomiędzy powierzchnią krawężnika a przyłożoną czterometrową łatą,
d) wypełnienie spoin, sprawdzane na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika, przy czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej
spoiny,
e) szerokość spoin, sprawdzana na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika, która nie może być większa od 1 cm.
6.3.5. Sprawdzenie wykonania ścieku
Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają:
a) niweleta ścieku, która może różnić się od niwelety projektowanej o ± 1 cm na każde 100 m wykonanego ścieku,
b) równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m długości, która może wykazywać prześwit
nie większy niż 0,8 cm pomiędzy powierzchnią ścieku a łatą czterometrową,
c) wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na każdych 10 metrach wykonanego ścieku, przy czym wymagane jest całkowite
wypełnienie badanej spoiny,
d) grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która może się różnić od grubości projektowanej o ± 1 cm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
−
−
−

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
wykop pod ławę,
wykonana ława,
wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−

Cena wykonania 1 m ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie materiałów,
wykonanie wykopu pod ławy,
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wykonanie szalunku (dla ław betonowych z oporem),
wykonanie ławy,
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin,
ułożenie prefabrykatów ścieku z wypełnieniem spoin,
zasypanie zewnętrznej ściany prefabrykatu lub krawężnika,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.
4.
5.

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-19701

6.
7.
8.
9.

PN-B-32250
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01

10.

BN-80/6775-03/04

11.

BN-64/8845-02

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykły
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania
i
ocena zgodności
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
chodnikowe
Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

10.2. Inne dokumenty
12. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.
13. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
D-08.01.
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla
zadania: „Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie wraz z poszerzeniem jezdni do 6,0 m na odcinku od ul. Świerkowej do stacji
trafo przy posesji 84 wraz z odwodnieniem i przebudową sieci Nn”.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem warstwy ścieralnej z
betonu asfaltowego.
Nawierzchnię z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - 1997 [10] wg poniższego zestawienia:
Porównanie klasyfikacji ruchu według dotychczasowego i nowego Katalogu

Katalog typowych konstrukcji
jezdni podatnych, 1983
liczba osi
kategoria ruchu
obliczeniowych
100 kN/pas/dobę
R1 (bardzo lekki)
<4
R2 (lekki)
4 ÷ 12
R3 (lekkośredni)
13 ÷ 24
R4 (średni)
25 ÷ 70
R5 (ciężki)
71 ÷ 335
R6 (bardzo ciężki)

> 335

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i półsztywnych
liczba osi
kategoria ruchu
obliczeniowych
100 kN/pas/dobę
KR1
≤ 12
KR2

13 ÷ 70

KR3
KR4
KR5
KR6

71 ÷335
336 ÷ 1000
1001 ÷ 2000
> 2000
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Na analizowanym odcinku ul. Plebiscytowej w Mikołowie występuje ruch KR 2.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona w określony sposób, spełniająca
określone wymagania.
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułożona i zagęszczona.
1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiększenia jego przyczepności do kruszywa.
1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.
1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-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 ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Asfalt
Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 [5].
W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.
2.3. Polimeroasfalt
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt musi posiadać
aprobatę techniczną wydaną przez upoważnioną jednostkę.
Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w tablicy 1 i 2.
2.4. Wypełniacz
Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 [8] dla wypełniacza podstawowego.
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [8].
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
Lp.
1

2
3
4
5
6

7

Rodzaj materiału
nr normy
Kruszywo łamane granulowane wg PNB-11112:1996:
a) z litego surowca skalnego, ze skał:
- magmowych
- przeobrażonych
- osadowych
b) z surowca sztucznego (żużle
pomiedziowe i stalownicze)
c) z surowca naturalnie rozdrobnionego
Kruszywo łamane zwykłe
wg PN-B-11112:1996
Żwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996
Grys i żwir kruszony
wg WT/MK-CZDP 84
Piasek wg PN-B-11113:1996
Wypełniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961
b) innego pochodzenia
wg orzeczenia laboratorium
drogowego
Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965

Kategoria ruchu
KR 1-2

KR 3-6

kl. I,II; gat.1,2
jw.
jw.

kl. I,II1); gat.1
jw.
jw.2)

jw.

kl. I; gat.1

jw.

kl. I,II1); gat. 1

kl.I,II; gat.1,2

-

kl. I, II

-

kl.I,II; gat.1,2
gat. 1,2

kl.I; gat.1
-

podstawowy,
zastępczy
pyły z odpylania,
popioły lotne z węgla
kamiennego
D 50, D 70,
D 100

podstawowy
D 503), D 70
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8

Polimeroasfalt drogowy
wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93

DE30 A,B,
DE30 A,B,
DE80 A,B,C,
DE80 A,B,C,
DP80
DP80
1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak
dla kl. I; gat. 1
2) tylko dolomity kl.I, gat.1 w ilości ≤ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi
kruszywami, w ilości ≤ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez
ograniczenia ilościowego
3) preferowany rodzaj asfaltu
Dla kategorii ruchu KR 1-2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np. pyły z odpylania, popioły lotne z węgla
kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą Inżyniera.
2.5. Kruszywo
W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
2.6. Asfalt upłynniony
Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974 [6].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-94 [12].
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
− wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
− skrapiarek,
− walców lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich,
− walców ogumionych,
− samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Asfalt
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4].
4.2.2. Polimeroasfalt
Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDiM [11] oraz w aprobacie technicznej.
4.2.3. Wypełniacz
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek
pneumatyczny.
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem worków.
4.2.4. Kruszywo
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce brezentowe.
W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem.
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania
temperatury wbudowania.
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt
składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
− doborze składników mieszanki,
− doborze optymalnej ilości asfaltu,
− określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.
5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne
zawartości asfaltu podano w tablicy 3.
Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne
zawartości asfaltu
Kategoria ruchu
Wymiar oczek
sit #, mm
Zawartość asfaltu

KR 1-2

0/20

0/16 lub
0/12,8

100
83÷100
66÷93
61÷88
53÷83
48÷79
40÷70
30÷60

100
85÷100
70÷100
62÷94
56÷87
45÷76
35÷64

(zawartość
frakcji grysowej) (40÷70)

Przechodzi
przez:
20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0

0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075

22÷46
17÷36
15÷31
11÷22
10÷21
6÷9

KR 3-6
Mieszanka mineralna, mm
0/8 lub
0/6,3
0/20
0/201)
0/16

0/12,8

100
82÷100
60÷100
40÷70

100
80÷100
67÷85
60÷74
54÷67
48÷60
40÷50
28÷38

100
67÷100
52÷80
40÷67
30÷50
22÷40
21÷37
21÷36

100
83÷100
70÷88
61÷78
56÷70
43÷58
30÷42

100
75÷100
68÷89
57÷75
48÷60
35÷48

(36÷65)

(30÷60)

(62÷72)

(64÷79)

(58÷70)

(52÷64)

26÷50
20÷39
17÷33
13÷24
12÷22
7÷11

27÷52
21÷40
17÷34
13÷25
12÷22
8÷12

20÷28
13÷20
11÷18
7÷12
6÷11
5÷7

20÷35
17÷30
15÷28
14÷23
11÷22
10÷15

18÷28
12÷20
10÷18
9÷14
8÷12
6÷9

25÷36
18÷27
16÷23
12÷17
11÷15
7÷9

Orientacyjna
zawartość
asfaltu w mie5,0÷6,5
5,0÷6,5
5,5÷6,8
4,5÷5,6
4,3÷5,4
4,8÷6,0
szance mineralno-asfaltowej,
%, m/m
1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla betonu asfaltowego

4,8÷6,5

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach
poniżej.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷20 mm do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR 1-2
Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷16, 0÷12,8 mm do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR 1-2

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki
powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. 1÷6.
Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. 7÷9.
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷8, 0÷6,3 mm do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR 1-2
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie
składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się
dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury.
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż ±
2 % w stosunku do masy składnika.
Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w
recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej
temperatury z tolerancją ± 5o C.
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić:
- dla D 50
145o C ÷ 165o C
- dla D 70
140o C ÷ 160o C
- dla D 100
135o C ÷ 160o C
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą
temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej.
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:
- z D 50
140o C ÷ 170o C
- z D 70
135o C ÷ 165o C
- z D 100 130o C ÷ 160o C
- z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o temperaturze niższej od
wymaganej powinna być potraktowana jako odpad produkcyjny.
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe, bez kolein. Powierzchnia podłoża
powinna być sucha i czysta.
Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 7.
Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm
Lp.
1
2
3

Drogi i place
Drogi klasy A, S i GP
Drogi klasy G i Z
Drogi klasy L i D oraz place i parkingi

Podłoże pod warstwę
ścieralną
wiążącą
6
9
9
12
12
15

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże należy wyrównać poprzez frezowanie lub
ułożenie warstwy wyrównawczej.
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w
ilości ustalonej w ST. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 8.
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Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego
Lp.

1
2
3
4

Podłoże do wykonania warstwy z mieszanki
betonu asfaltowego

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub upłynniacza z asfaltu
upłynnionego kg/m2

Podłoże pod warstwę asfaltową
Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie
Podbudowa z chudego betonu lub gruntu
stabilizowanego cementem
Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej
powierzchni

0,7 - 1,0
0,5 - 0,7
0,3 - 0,5
0,2 - 0,5

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym
określonym w ST i zaakceptowanym przez Inżyniera.
5.5. Połączenie międzywarstwowe
Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem następnej, w celu zapewnienia
odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w ST.
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza podano w tablicy 9.
Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego

Lp.
1
2
3
4

Połączenie nowych warstw
Podbudowa asfaltowa
Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub
wzmacniająca
Asfaltowa warstwa wiążąca
Asfaltowa warstwa ścieralna

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
upłynniacza z asfaltu upłynnionego kg/m2
0,3 - 0,5
0,1 - 0,3

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza;
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
− 8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
− 2 h przy ilości 0,5 ÷ 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
− 0,5 h przy ilości 0,2 ÷ 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.
5.6. Warunki przystąpienia do robót
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby była nie niższa od 5o C. Nie
dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
5.7. Zarób próbny
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności
Inżyniera kontrolnej produkcji w postaci próbnego zarobu.
W pierwszej kolejności należy wykonać próbny zarób na sucho, tj. bez udziału asfaltu, w celu kontroli dozowania kruszywa i
zgodności składu granulometrycznego z projektowaną krzywą uziarnienia. Próbkę mieszanki mineralnej należy pobrać po opróżnieniu
zawartości mieszalnika.
Po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej, należy wykonać pełny zarób próbny z udziałem asfaltu, w ilości
zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego powinny być zawarte w
granicach podanych w tablicy 10.
Tablica 10. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej
próbki metodą ekstrakcji, % m/m
Lp

Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej

1

Ziarna pozostające na sitach o oczkach #
(mm):
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3;
4,0; 2,0
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075
Ziarna przechodzące przez sito o oczkach
# (mm) 0,075
Asfalt

2
3
4

Mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzchni
dróg o kategorii ruchu
KR 1-2
KR 3-6
± 5,0

± 4,0

± 3,0

± 2,0

± 2,0
± 0,5

± 1,5
± 0,3
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5.8. Odcinek próbny
Jeżeli inwestor przewidział konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca
wykona odcinek próbny w celu:
− stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,
− określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji
projektowej grubości warstwy,
− określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy.
Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.
5.9. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości
warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3.
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:
- dla asfaltu D 50
135o C,
- dla asfaltu D 70
125o C,
o
- dla asfaltu D 100 120 C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów.
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być
zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być
całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11.
Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Wyszczególnienie badań
Uziarnienie mieszanki mineralnej
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej
pobranej w wytwórni
Właściwości asfaltu
Właściwości wypełniacza
Właściwości kruszywa
Temperatura składników mieszanki
mineralno-asfaltowej
Temperatura mieszanki mineralnoasfaltowej
Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej
Właściwości próbek mieszanki mineralnoasfaltowej pobranej w wytwórni

Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na dziennej działce
roboczej
2 próbki
1 próbka przy produkcji do 500 Mg
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg
dla każdej dostawy (cysterny)
1 na 100 Mg
1 na 200 Mg i przy każdej zmianie
dozór ciągły
każdy pojazd przy załadunku i w czasie
wbudowywania
jw.
jeden raz dziennie

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem asfaltu. Krzywa
uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej.
6.3.3. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [7]. Wyniki powinny być
zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 10.
6.3.4. Badanie właściwości asfaltu
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Dla każdej cysterny należy określić właściwości asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.
6.3.5. Badanie właściwości wypełniacza
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić właściwości wypełniacza, zgodnie z pkt 2.4.
6.3.6. Badanie właściwości kruszywa
Z częstotliwością podaną w tablicy 11 należy określić właściwości kruszywa, zgodnie z pkt 2.5.
6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego
termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.
6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu
temperatury.
Dokładność pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i ST.
6.3.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, załadunku,
rozładunku i wbudowywania.
6.3.10. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być
zgodne z receptą laboratoryjną.
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 12.
6.4.2. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 5 cm. Szerokość
warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z
każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm.
6.4.3. Równość warstwy
Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [9] nie powinny być większe od
podanych w tablicy 13.
Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego
Lp.

Badana cecha

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1

Szerokość warstwy

2 razy na odcinku drogi o długości 1 km

2

Równość warstwy

10 razy na odcinku drogi o długości 1 km

3

Spadki poprzeczne warstwy

10 razy na odcinku drogi o długości 1 km

4

Rzędne wysokościowe warstwy

pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej
oraz usytuowania osi według

5

Ukształtowanie osi w planie

dokumentacji budowy

6

Grubość wykonywanej warstwy

3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m

7

Złącza podłużne i poprzeczne

cała długość złącza

8

Krawędź, obramowanie warstwy

cała długość

9

Wygląd warstwy

ocena ciągła

10

Zagęszczenie warstwy

2 próbki z każdego pasa o długości do 1000 m

11

Wolna przestrzeń w warstwie

jw.

12

Grubość warstwy

jw.

Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm
Lp.

Drogi i place

Warstwa
ścieralna

Warstwa
wiążąca
6

1

Drogi klasy A, S i GP

4

2

Drogi klasy G i Z

6

9

3

Drogi klasy L i D oraz place i parkingi

9

12
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6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,
z tolerancją ± 0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 5 cm.
6.4.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości
projektowej do 2,5 cm.
6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające
warstwy powinny być w jednym poziomie.
6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać 3÷5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy
bez oporników powinny być równo obcięte lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.
6.4.10. Wygląd warstwy
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i
spękanych.
6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjnej.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−
−
−
−

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996
2. PN-B-11112:1996
3. PN-B-11113:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Żwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
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4. PN-C-04024:1991
5. PN-C-96170:1965
6. PN-C-96173:1974
7. PN-S-04001:1967
8. PN-S-96504:1961
9. BN-68/8931-04

Piasek
Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i
transport
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni
drogowych
Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania
Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i
łatą.

10.2. Inne dokumenty
10.
11.
12.
13.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997
TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994
WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego
przeznaczonego do nawierzchni drogowych
14. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu
sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. IBDiM - Zeszyt 48/1995
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D-09.01.
UMOCNIENIE SKARP
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonywaniem umocnienia skarp.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla
zadania: „Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie wraz z poszerzeniem jezdni do 6,0 m na odcinku od ul. Świerkowej do stacji
trafo przy posesji 84 wraz z odwodnieniem i przebudową sieci Nn”.
1.3. Zakres robót objętych ST
−
−

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z umocnieniem skarp przez:
humusowanie, obsianie, darniowanie;
zastosowanie elementów prefabrykowanych (płyt ażurowych o wymiarach 60x40x10).

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę.
1.4.2. Darnina - płat lub taśma wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności trawiastej.
1.4.3. Darniowanie - pokrycie darniną powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby darnina do niej przyrosła.
1.4.4. Humus - ziemia roślinna (urodzajna).
1.4.5. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.
1.4.6. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie
skarp.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-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 ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
−
−
−
−
−
−

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, objętymi niniejszą ST są:
darnina,
nasiona traw,
szpilki, paliki i pale,
cement,
zaprawa cementowa,
elementy prefabrykowane – płyty ażurowe o wymiarach 60x40x10.

2.3. Darnina
Darninę należy wycinać z obszarów położonych najbliżej miejsca wbudowania. Cięcie należy przeprowadzać przy użyciu specjalnych
pługów i krojów. Płaty lub taśmy wyciętej darniny, w zależności od gruntu na jakim będą układane, powinny mieć szerokość od 25 do 50 cm i
grubość od 6 do 10 cm.
Wycięta darnina powinna być w krótkim czasie wbudowana.
Darninę, jeżeli nie jest od razu wbudowana, należy układać warstwami w stosy, stroną porostu do siebie, na wysokość nie większą niż
1 m. Ułożone stosy winny być utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczających darninę przed zanieczyszczeniem.
2.4. Nasiona traw
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym,
gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023 [9].
2.5. Szpilki, paliki, pale
Szpilki do przybijania darniny powinny być wykonane z gałęzi, żerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki powinny być proste, ostro
zaciosane. Grubość szpilek powinna wynosić od 1,5 do 2,5 cm, a długość od 20 do 30 cm.
Paliki i pale powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami BN-65/9226-01 [11].
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2.6. Kruszywo
Żwir i mieszanka powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [2].
Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113 [3].
2.7. Cement
Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [7].
Składowanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [10].
2.8. Zaprawa cementowa
Przy wykonywaniu umocnień rowów i ścieków należy stosować zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-14504 [6] i PN-B14501 [5].
2.9. Elementy prefabrykowane
Wytrzymałość, kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
−
−
−

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
ubijaków o ręcznym prowadzeniu,
wibratorów samobieżnych,
płyt ubijających.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport darniny
Darninę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed obsypaniem się ziemi roślinnej i
odkryciem korzonków trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.
4.2.2. Transport nasion traw
Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem.
4.2.3. Transport materiałów z drewna
Szpilki, paliki i pale można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami.
4.2.4. Transport kruszywa
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.5. Transport cementu
Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [10].
4.2.6. Transport elementów prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Humusowanie
Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa humusu powinna sięgać poza
górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Grubość pokrycia ziemią roślinną powinna wynosić od 5 do 20 cm w zależności od gruntu występującego na powierzchni skarpy.
W celu lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy można wykonać rowki poziome lub pod kątem 30o do
45o o głębokości od 15 do 20 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę humusu należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub
mechaniczne.
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5.3. Obsianie nasionami traw
Obsianie powierzchni skarp i rowów trawą należy wykonywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych w okresie wiosny lub
jesieni.
Przed przystąpieniem do obsiewania należy wykonać humusowanie.
Duże powierzchnie terenów (wysokie nasypy, głębokie wykopy) pozbawione ziemi roślinnej obsiewa się bez ich uprzedniego
humusowania, w niżej podany sposób:
− powierzchnię skarpy i rowu bezpośrednio po wysianiu na niej trawy skrapia się wodą, przykrywa pociętą słomą w ilości ok. 400 g/m2, a
następnie skrapia emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym, w ilości ok. 400 g/m2;
− powierzchnię skarpy i rowu po wysianiu trawy pokrywa się gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.
W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie.
5.4. Darniowanie
Darniowanie należy wykonywać wczesną wiosną do końca maja, a w razie konieczności we wrześniu i październiku.
Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna być dokładnie wyrównana, a w uzasadnionych przypadkach pokryta warstwą
humusu.
W okresach suchych powierzchnie darniowane należy polewać wodą w godzinach popołudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni.
Można stosować inne zabiegi chroniące darń przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inżyniera.
5.5. Układanie elementów prefabrykowanych
Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp
są betonowe płyty ażurowe:
Podłoże, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być zagęszczone do wskaźnika Is ≥ 1,0. Na przygotowanym
podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-piaskową o stosunku 1:4 i zagęścić do wskaźnika Is ≥ 1,0. Elementy prefabrykowane należy
układać z zachowaniem spadku podłużnego zgodnie z dokumentacją projektową.
Spoiny pomiędzy płytami należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową o
i utrzymywać w stanie wilgotnym przez co
najmniej 7 dni.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST, oraz na sprawdzeniu daty ważności świadectwa
wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
6.3. Kontrola jakości darniowania
Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest równa i nie ma widocznych szczelin i obsunięć, czy poszczególne
płaty darniny nie wyróżniają się barwą charakteryzującą jej nieprzydatność oraz czy szpilki nie wystają ponad powierzchnię.
Na powierzchni ok. 1 m2 należy sprawdzić szczelność przylegania poszczególnych płatów darniny do siebie i do powierzchni gruntu.
6.4. Kontrola jakości umocnień elementami prefabrykowanymi
−
−
−

Kontrola polega na sprawdzeniu:
odchylenia linii ścieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne ± 1 cm,
równości górnej powierzchni ścieku - na 100 m dopuszczalny prześwit mierzony łatą
dokładności wypełnienia szczelin między prefabrykatami - pełna głębokość.

2 m - 1 cm,

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
−

Jednostką obmiarową jest:
m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionych.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp przez humusowanie, obsianie obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
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−
−
−
−

dostarczenie i wbudowanie materiałów,
pielęgnacja spoin,
uporządkowanie terenu,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11104
2. PN-B-11111
3. PN-B-11113
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

PN-B-14051
PN-B-14501
PN-B-14504
PN-B-19701
PN-S-02205
PN-R-65023
BN-88/6731-08
BN-65/9226-01

Materiały kamienne. Brukowiec
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Żwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
Krawężniki i obrzeża betonowe
Zaprawy budowlane zwykłe
Zaprawa cementowa
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania
i
ocena zgodności
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych
Cement. Transport i przechowywanie
Kołki faszynowe

10.2. Inne materiały
12. Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.
13. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.

D-10.01.
ZIELEŃ DROGOWA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i
pielęgnacją zieleni drogowej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla
zadania: „Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie wraz z poszerzeniem jezdni do 6,0 m na odcinku od ul. Świerkowej do stacji
trafo przy posesji 84 wraz z odwodnieniem i przebudową sieci Nn”.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
− zakładaniem i pielęgnacją trawników.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od 1,80 do 2,20 m, z
wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.
1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem
uzyskania wielopędowości.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
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2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
−
−

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:
ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m
wysokości,
ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Nasiona traw
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została
wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej
−
−
−

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
glebogryzarek,
kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki),

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń
Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości
transportowanych materiałów.
Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach.
Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed
wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to
niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać.
4.3. Transport roślin kwietnikowych
Rośliny przygotowane do wysyłki po wyjęciu z ziemi należy przechowywać w miejscach osłoniętych i zacienionych. W przypadku
niewysyłania roślin w ciągu kilku godzin od wyjęcia z ziemi, należy je spryskać wodą (pędy roślin pakowanych nie powinny być jednak mokre,
aby uniknąć zaparzenia).
Rośliny należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, uszkodzeniami i wyschnięciem. Przy przesyłaniu na
dalsze odległości, rośliny należy przewozić szybkimi środkami transportowymi, zakrytymi.
W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne”
pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników
−
−
−
−
−
−
−
−

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się
2 do 3 cm nad terenem,
teren powinien być wyrównany i splantowany,
ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,
przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić,
siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
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−
−
−

na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla
podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),
pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
ilości rozrzuconego kompostu,
prawidłowego uwałowania terenu,
zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
gęstości zasiewu nasion,
prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy.
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników.

−

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
zakładanie trawników,
pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.

−
−
−

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.
2.
3.
4.

PN-G-98011
PN-R-67022
PN-R-67023
BN-76/9125-01

Torf rolniczy
Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
- KANALIZACJA DESZCZOWA DLA ZADANIA PN.;
„PRZEBUDOWA ODCINKA UL. KOŚCIUSZKI
W MIKOŁOWIE – ŁĄCZNIK DO UL. PUŁASKIEGO WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM”

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania chodnika
wzdł€ ulicy Plebiscytowej
1.2. Zakres stosowania SST
Jako część dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać w zleceniu i wykonaniu robót
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej a w
szczególności:
budowy kanału deszczowego
budowy przykanalików,
zabudowie studzienek kanalizacyjnych na kanale,
budowa przykanalików od wpustów,
zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego,
-

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do:
zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej;
wykonania operatu geodezyjnego powykonawczego;
wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy;
wykonania oznakowania placu budowy;
wykonania inspekcji telewizyjnej kanalizacji w razie konieczności ;
wykonanie badania zagęszczenia zasypki sieci wod-kan;
wykonanie badania zagęszczenia podbudowy;

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych.
1.4.2. Kanały
1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.
1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej.
1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych.
1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.
1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m.
1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m.
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci
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1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji
kanałów.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału
oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał
odpływowy.
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru
energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego.
1.4.3.5. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.3.6. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał
odpływowy.
1.4.3.7. Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające wytrącenie nadmiaru energii ścieków
spływających z wyżej położonego kanału dopływowego.
1.4.3.8. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.3.9. Korytko odwadniające-typowy wodociek o szerokości wewnętrznej 200mm, posadowiony na ławie betonowej, o długości 2x50cm.
Przykrycie-ruszt kl. D. Spadek-zgodny ze spadkiem drogi-korytka nie mają wbudowanego spadku.
1.4.4. Elementy studzienek i komór
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej
jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.
1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.
1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.
1.4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych,
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.5.1. Rura ochronna – rura zakładana na istniejące lub projektowane uzbrojenie w celu jego ochrony.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 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 SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rury kanałowe
2.2.1. Zastosowane rury w kanalizacji deszczowej:
Do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia zastosowane zostaną materiały i wyroby budowlane umożliwiające prawidłowe działanie
zaprojektowanego systemu kanalizacyjnego. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby winny być wolne od wad fabrycznych, posiadać długą
żywotność oraz odpowiednie atesty, deklaracje zgodności. Przy realizacji przedmiotowej inwestycji kanały o średnicach φ200, φ315 mm
projektuje się z rur litych PVC (SN12) posiadające aprobatę GIG i IBDiM w sztangach wraz z uszczelkami gumowymi.
.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Zastosowane studnie
Na kanałach zgodnie z warunkami technicznymi projektuje się studnie umożliwiające bezpośrednie połączenie z systemami rurowymi
wykonane z PEHD ożebrowanych na zewnątrz zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN476:2000, szczelność studzienki odpowiada normie
PN/B-10735:1992. Studzienki projektuje się na załomach trasy oraz na włączeniach wpustów deszczowych do kolektora głównego. Odległości
maksymalne pomiędzy studzienkami nie przekraczają 50,0 m. Projektuje się studzienki o średnicach φ1000. W drogach zastosować pierścień
odciążający żelbetowy. W przypadku braku możliwości zabudowy pierścienia odciążającego dopuszcza się zastosowanie alternatywnie studni
stosując typową zbrojona płytą przykrywową dostosowana do ruchu samochodowego. Włączenia rury do studni winno zapewnia przejście
szczelne producenta dające szczelność uniemożliwiając infiltracje wody gruntowej i ekfiltrację ścieków.
2.3.2. Włazy kanałowe
Włazy kanałowe należy wykonywać jako:
− żeliwne włazy o średnicy φ600 mm – żeliwo sferoidalne ( wg normy PN-EN 124:2000). Klasa włazu dostosowana będzie do
przewidywanych obciążeń tzn. Na ulicach zastosować włazy klasy D400.
2.3.3. Stopnie złazowe
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- żeliwne stopnie (zgodnie z normą PN-64/H-74086 ) złazowe wykonane z żeliwa szarego lub w przypadku studni systemowych fabrycznie
montowane przez producenta.
2.4. Studzienki ściekowe
2.4.1. Wpusty uliczne żeliwne
Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13].
2.7. Składowanie materiałów
2.7.1. 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.
2.7.2. Kręgi
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać
dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.
2.7.3. Studzienki prefabrykowane
Studzienki mogą być składowane na otwartej przestrzeni. Promienie słoneczne nie są dla betonu szkodliwe. Studzienki powinny być składowane
pionowo, oparte na dnie uważając na króćce wlotowe i wylotowe. Należy zwrócić uwagę by króćce nie odkształcały się pod ciężarem
studzienki. Elementy studzienek PVC powinny być chronione przed wpływem promieni słonecznych.
2.7.4. Włazy kanałowe i stopnie
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.
2.7.5. Wpusty żeliwne
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości maksimum 1,5 m.
2.7.6. Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 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 przedsiębiernych,
− spycharek kołowych lub gąsiennicowych,
− sprzętu do zagęszczania gruntu,
− wciągarek mechanicznych,
− beczkowozów.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-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, z wyjątkiem rur betonowych o stosunku średnicy
nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił
bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy
zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej niż 2 m).
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się
wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
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4.3. Transport studni.
Studnie powinny być przewożone samochodami o odpowiednim do tego celu przeznaczeniu. Można je transportować w pozycji
pionowej lub poziomej. Platforma transportowa powinna mieć wykładzinę tekturową lub materiałową. Studnia podczas transportu musi być
solidnie przymocowana do podłoża aby uniemożliwić jej przesuwanie podczas jazdy.
4.4. Transport włazów kanałowych
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą
stalową.
4.5. Transport wpustów żeliwnych .
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się
podczas transportu.
4.75 Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników,
zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach
technologicznych.
4.8. Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16].
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Ogólne zasady wykonania robót przygotowawczych zawarto w SST D-01.00.00 „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.
Przed przystąpieniem do wykopów miejscami należy usunąć warstwę humusu zgodnie z SST D-01.02.02 „Zdjęcie humusu i darniny”.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą pompowaną z wykopu z opadów atmosferycznych powinny być zachowane
przez Wykonawcę następujące warunki:
górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 0,15m. ponad szczelnie przylegający teren,
powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do
wykopu,
w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.
5.3. Roboty ziemne
Ogólne warunki wykonania robót ziemnych zawarte są w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny
być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas
potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie
tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem.
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość
warstwy ochronnej wynosi 0,3m.
Materiał zasypu w obrębie strefy ochronnej powinien być gruntem nieskalistym, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno i
średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczowny ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z
PN-68/B-06050 [7]. Pozostałe warstwy dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik
zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,97.
5.4. Przygotowanie podłoża
Studnie należy posadawiać na przygotowanym podłożu z warstwy ubitego piasku grubości 10 cm, . Zasypywanie wykopu wokół studni powinno
być wykonane materiałem sypkim w taki sposób, aby zagwarantować staranne i równomierne wypełnienie wszystkich wolnych przestrzeni po
zewnętrznej stronie studni. Zagęszczenie gruntu wokół studni powinno odbywać się stopniowo wg projektu technicznego. Wymaga się, aby
minimalny stopień zagęszczenia gruntu wg skali Proctora (SP) wynosił dla lokalizacji w terenie zielonym: 95%, w drodze: 98 – 100%, przy
wodzie gruntowej powyżej dna studni: 98 – 100%. Należy unikać kontaktu dużych i ostrych kamieni z powierzchnią zewnętrzną studni.
Roboty ziemne należy wykonywać częściowo mechanicznie, a częściowo ręcznie wykopem otwartym. Odchylenie odległości krawędzi wykopu
w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/- 5 cm.
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Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN66/B-02480, dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu celem zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości ¼ obwodu.
Rury układać na 20 cm podsypce piaskowej (zagęszczonej do stopnia zagęszczenia Is =0,9) uważając by dno wykopu było wyrównane, a rura
kanalizacyjna stykała się z podłożem na całej swojej długości.
Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 20 cm., z zagęszczeniem do stopnia zagęszczenia
Is=0,95. Obsypkę należy tak wykonać by zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, obciążenia mogły być przekazywane
równomiernie i nie występowały szkodliwe obciążenia miejscowe. Należy zwrócić uwagę na poprawne zagęszczenie po obu stronach przewodu.
Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża.
5.5. Roboty montażowe
Włączenia rury do studni winno zapewnia przejście szczelne producenta dające szczelność uniemożliwiając infiltracje wody gruntowej i
ekfiltrację ścieków.
Roboty ziemne należy wykonywać częściowo mechanicznie, a częściowo ręcznie wykopem otwartym. Odchylenie odległości krawędzi wykopu
w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/- 5 cm.
Przewody podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach
branżowych oraz wg uwag zawartych na rysunkach profili zawartych w niniejszej dokumentacji. Wykopy w obrębie kolizji z uzbrojeniem
podziemnym prowadzić ręcznie oraz tam, gdzie tego wymaga właściciel posesji.
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN66/B-02480, dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu celem zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości ¼ obwodu.
Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 20 cm., z zagęszczeniem do stopnia zagęszczenia
Is=0,95. Obsypkę należy tak wykonać by zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, obciążenia mogły być przekazywane
równomiernie i nie występowały szkodliwe obciążenia miejscowe. Należy zwrócić uwagę na poprawne zagęszczenie po obu stronach przewodu.
Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża.
Sposób układania rur z PVC,PP winien poznać wykonawca przed przystąpieniem do robót. Szczegóły wykonania podaje w swoich
informatorach producent rur kanalizacyjnych.
Przy montażu złączy kielichowych zwracać uwagę na czystość końcówek rur, prawidłowe umieszczenie uszczelek w kielichach oraz liniowość i
projektowany spadek kanalizacji.
Przy zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym, ziemię w wykopie należy zagęszczać warstwami, co 25 – 30 cm. Zasypkę należy wykonać
warstwami gruntem mineralnym, sypkim, drobno-lub średnioziarnistym pozbawionym kamieni (wg normy normy PN-86/B-02480). Zasypkę
należy bezwzględnie zagęszczać warstwami (25-30 cm) do Is = 0,95.
5.6. Studzienki ściekowe
Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i
osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić:
− głębokość osadnika 0,8 m,
− średnica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien być usytuowany 2 cm poniżej ścieku
jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego.
5.7. Izolacja.
Studzienki żelbetowe zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną.
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem.
W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz
trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177 .
W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział natężenia czynnika agresji) sposób
zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z Inżynierem. Rury PVC należy chronić przed zetknięciem się ze środkiem bitumicznymizolującym.
5.8. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Przy zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym, ziemię w wykopie należy zagęszczać warstwami, co 25 – 30 cm. Zasypkę należy
wykonać warstwami gruntem mineralnym, sypkim, drobno-lub średnioziarnistym pozbawionym kamieni (wg normy normy PN-86/B-02480).
Zasypkę należy bezwzględnie zagęszczać warstwami (25-30 cm) do Is = 0,95.. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i
zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w SST.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-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,
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badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych
nie powinna przekraczać ± 5 mm,
− odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),
− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z pkt 5.5.9,
− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-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,
− wykonana izolacja,
− zasypany zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego
postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
− oznakowanie robót,
− dostawę materiałów,
− wykonanie robót przygotowawczych,
− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,
− przygotowanie podłoża i fundamentu,
− wykonanie włączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej.
− ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych,
− wykonanie izolacji rur i studzienek,
− zasypanie i zagęszczenie wykopu,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06712
2. PN-B-06751

Kruszywa mineralne do betonu
Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i
badania
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3.

PN-B-11111

4.
5.
6.

PN-B-11112
PN-B-12037
PN-B-12751

7. PN-B-14501
8. PN-C-96177
9. PN-H-74051-00
10. PN-H-74051-01
11. PN-H-74051-02
12. PN-H-74080-01
13.
14.
15.
16.
17.
18.

PN-H-74080-04
PN-H-74086
PN-H-74101
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04, 07
BN-86/8971-06.00, 01

19. BN-86/8971-06.02
20. BN-86/8971-08

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna
Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty
i
wymiary
Zaprawy budowlane zwykłe
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego)
Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)
Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania
i
badania
Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C
Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych
Cement. Transport i przechowywanie
Beton hydrotechniczny
Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe
„Wipro”
Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe
i
żelbetowe.

10.2. Inne dokumenty
21. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki ślepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm
23. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa,
19791982 r.
24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro”,
Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.
25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez
Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984 r.
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1. CZĘŚĆ OGOLNA
1.1.Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiającego PRZEBUDOWĄ SIECI NN – ul. Plebiscytowa
1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z budową i
wyposaŻeniem napowietrznych linii energetycznych.
1.3.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej szczegołowej (SST), stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych moŻe wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robot, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbędne do uzyskania wymaganego
standardu i jakości robot.
1.4.Przedmiot i zakres robot objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robot związanych z:
• montaŻem słupow energetycznych,
• układaniem przewodow elektrycznych izolowanych,
• montaŻem przyłączy ,
• montaŻem konstrukcji wsporczych,
• montaŻem opraw oświetleniowych na słupach energetycznych,
• montaŻem izolatorow, iskiernikow i ogranicznikow przepięć elektrycznych oraz innego
osprzętu związanego z instalowaniem napowietrznych linii energetycznych,
• montaŻem instalacji uziemiających dla potrzeb instalacji linii energetycznych
wraz z transportem i składowaniem materiałow, trasowaniem linii i miejsc posadowienia słupow, robotami ziemnymi i fundamentowymi (np.
dla słupow), przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi. oraz układaniem kabli w ziemi, w kanałach i tunelach, na mostach i
pomostach kablowych oraz w budynkach,
– montaŻem muf i głowic kablowych,
– montaŻem konstrukcji wsporczych do układania kabli,
– montaŻem stacji transformatorowych kontenerowych,
wraz z transportem i składowaniem materiałow, trasowaniem linii i miejsc posadowienia fundamentow pod kontenery, robotami ziemnymi i
fundamentowymi, przygotowaniem podłoŻa i robotami towarzyszącymi.
ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robot związanych z:
• kompletacją wszystkich materiałow potrzebnych do wykonania podanych wyŻej prac,
• wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podłoŻa (w szczegolności roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaŻ
elementow osprzętu instalacyjnego itp.),
• ułoŻeniem wszystkich materiałow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacją
techniczną,
• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich
elementow wyznaczonych w dokumentacji,
• przeprowadzeniem wymaganych prob i badań oraz potwierdzenie protokołami
kwalifikującymi montowany element linii energetycznej.
1.5.Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-07,
a takŻe podanymi poniŻej:
Część czynna – przewod lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji
elektrycznej lub urządzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej
moŻe być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody
ochronne PE i PEN nie są częścią czynną)
Napięcie znamionowe linii Un – napięcie międzyprzewodowe, dobrane przy budowie
linii. Stosuje się następujące napięcia znamionowe linii:
• Niskie napięcie „nn” – do 1 kV,
• Średnie napięcie „SN” – powyŻej 1 kV do 30 kV (czasem nietypowe 40 kV lub 60 kV),
• Wysokie napięcie „WN” – 110 kV,
• NajwyŻsze napięcie „NN” – 220 kV i 400 kV.
Przewody linii energetycznych – materiały słuŻące do przesyłania energii elektrycznej,
w wybrane miejsce.
Sekcja linii energetycznej – wydzielony ze względu na odmienne parametry element linii energetycznej. Parametrami mogą być: typ i przekroj
przewodow, stopień obostrzenia, dopuszczalne parametry techniczne np. zwis, rola elementu w sieci np.
przewod rezerwowy zamontowany rownolegle itp. Na początku i końcu sekcji znajduje się aparat umoŻliwiający odłączenie sekcji.
Konstrukcje wsporcze – zespoł elementow, pomiędzy ktorymi rozwiesza się przewody
linii energetycznych lub na ktorych osadza się elementy wyposaŻenia linii
energetycznych oraz oprawy oświetleniowe.
Obostrzenie – wszelkie dodatkowe wymagania dotyczące linii, dla ktorej wymagane jest
zwiększone bezpieczeństwo.
SkrzyŻowanie – pokrywanie lub przecinanie się dowolnej części rzutu poziomego dwoch lub więcej linii energetycznych lub linii energetycznej
z drogą komunikacyjną, budynkiem lub budowlą.
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ZbliŻenie – występuje wowczas jeśli odległość rzutow poziomych linii innego obiektu jest mniejsza od połowy wysokości zawieszenia
najwyŻej połoŻonego, nieuziemionego przewodu linii i nie zachodzi jednocześnie skrzyŻowanie (nie zachodzi, gdy roŻne linie prowadzone są
na wspolnej konstrukcji).
Typy skrzyŻowań i zbliŻeń linii energetycznych:
• Wzajemne oraz z przewodami trakcji elektrycznej i liniami telekomunikacyjnymi; takŻe
dwie lub więcej linii prowadzonych na wspolnej konstrukcji wsporczej;
• Z budynkami;
• Z rurociągami, taśmociągami itp.;
• Z budowlami: mostami, wiaduktami, tamami, jazami, śluzami itp.;
• Z drogami komunikacyjnymi: kołowymi, kolejowymi (w tym kolejami linowymi),
wodnymi (w tym ze szlakami turystycznymi);
• Z innymi obiektami, wymienionymi w normie podanej poniŻej.
Stopnie obostrzenia elektroenergetycznych linii napowietrznych na skrzyŻowaniach i
zbliŻeniach z obiektami, minimalne odległości pomiędzy elementami oraz sposoby
wykonywania podaje PN-75/E 05100 Elektroenergetyczne linii napowietrzne.
Projektowanie i budowa.
Przewod zabezpieczający – dodatkowy przewod, posiadający identyczny przekroj i
wykonany z tego samego materiału co przewod linii, zamocowany do niego złączkami,
zabezpieczający przed opadnięciem w przypadku zerwania linii.
Przyłącze – linia odgałęźna w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napięciu do 1 kV,
połączona z wewnętrzną instalacją zasilającą, w miejscu stanowiącym granicę własności
między dostawcą i odbiorcą energii elektrycznej.
Wewnętrzna instalacja zasilająca – instalacja elektryczna od granicy własności urządzeń do zaciskow wyjściowych urządzenia pomiarowego
(licznik lub pomiarowy przekładnik prądowy).
Przygotowanie podłoŻa – zespoł czynności wykonywanych przed układaniem przewodow mających na celu zapewnienie moŻliwości ułoŻenia
przewodow zgodnie z dokumentacją; tu zalicza się następujące grupy czynności:
– wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych;
– osadzanie kołkow w podłoŻu, w tym ich wstrzeliwanie;
– montaŻu uchwytow do rur i przewodow;
– montaŻ konstrukcji wsporczych.
Kabel elektroenergetyczny – odmiana przewodu, słuŻąca do przesyłania energii elektrycznej.
Kabel sygnalizacyjny – przewod wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych,
sterowniczych, kontrolno-pomiarowych, zabezpieczających.
Linia kablowa – kabel wieloŻyłowy lub wiązka kabli jednoŻyłowych w układzie
wielofazowym albo kilka kabli połączonych rownolegle, ktore wraz z osprzętem ułoŻone
są na wspolnej trasie, łącząc zaciski dwoch urządzeń elektroenergetycznych.
Trasa kablowa – pas terenu lub przestrzeń, w ktorej osi symetrii ułoŻono jedną lub
więcej linii kablowych.
SkrzyŻowanie – miejsce na trasie kabla, w ktorym rzuty poziome roŻnych linii kablowych
pokrywają się lub przecinają.
ZbliŻenie – miejsce na trasie kabla, w ktorym odległość pomiędzy roŻnymi liniami kablowymi, urządzeniem podziemnym lub drogą
komunikacyjną jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunkow układania bez stosowania przegrod lub osłon zabezpieczających
i nie występuje skrzyŻowanie.
Studzienka kablowa – przestrzeń podziemna przeznaczona do instalowania muf
kablowych, ułatwiająca przeciąganie i łączenie kabli prowadzonych pod ziemią oraz w
kanałach, rurach, blokach betonowych itp.).
Blok kablowy – osłona otaczająca kabel; posiada otwory przeznaczone do wciągania kabli.
Napięcie znamionowe kabla Uo/U – napięcie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym Uo – napięcie pomiędzy Żyłą a ziemią lub
ekranem kabla, natomiast U –
napięcie międzyprzewodowe kabla.
W kraju produkuje się kable elektroenergetyczne na napięcia znamionowe: 0,6/1 kV,
3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV, 18/30 kV, 23/40 kV; dla napięcia 64/110 kV
stosuje się kable olejowe, gazowe lub o izolacji polietylenowej. Ilość Żył tych kabli moŻe
wynosić od 1 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta od 1 do 1000
mm2 (praktycznie od 4 mm2).
Kable sygnalizacyjne produkowane są na napięcia znamionowe: 0,6/1 kV – ilość Żył
od 2 do 75, przekroje znamionowe od (0,64) 0,75 do 10 mm2.
śyła robocza – izolowana Żyła wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu
elektroenergetycznym, słuŻy do przesyłania energii elektrycznej; w kablu
sygnalizacyjnym słuŻy do przesyłania lub odcinania sygnału, impulsu itp. Jako część przewodząca moŻe występować drut o przekroju
kołowym, owalnym lub wycinek koła (sektorowe) lub linka, złoŻona z wielu drutow o mniejszym przekroju. Ze względu na duŻe natęŻenie
pola elektrycznego na ostrych krawędziach ogranicza się stosowanie kabli z Żyłami sektorowymi do napięć znamionowych 0,6/1 kV i 3,6/6 kV i
przekrojach powyŻej 16 mm2. śyły wielodrutowe zapewniają większą elastyczność kabla, są jednak droŻsze. Sploty poszczegolnych wiązek,
zawierających po kilka Żył splatane są we
wspołosiowe warstwy w kierunkach przemiennych. Kable sygnalizacyjne posiadają w swej budowie dodatkowo Żyłę licznikową (brązową) i
kierunkową (niebieską) dla ułatwienia rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw kabla.
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śyła ochronna „Żo” – izolowana Żyła w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwą zielono-Żołtą izolacji, bezwzględnie wymagana przez
określone środki ochrony przeciwporaŻeniowej. Łączy metalowe części przewodzące – dostępnego urządzenia elektrycznego (ktore mogą
przypadkowo znaleźć się pod napięciem), części przewodzące obcych instalacji elektrycznych, głowną szynę (zacisk) uziemiający i uziemiony
punkt neutralny. Stosowana w kablach na napięcie od 0,6/1 kV, przy czym dla napięć znamionowych do 12/20 kV przekroj Żyły nie musi być
identyczny z przekrojem
roboczym kabla (np. dla Żyły roboczej do 50 mm2 – przekroj Żyły ochronnej minimum 16 mm2, natomiast powyŻej 95 mm2 – minimum 50
mm2). śyła powrotna (stara nazwa „ochronna”) – wymagana bezwzględnie dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych na
napięcia znamionowe 3,6/6 kV i wyŻsze. Wykonana zwykle jako warstwa metaliczna (druty lub taśmy miedziane), wspołosiowa z
przewodzącego ekranu niemetalicznego, znajdującego się na izolacji Żyły lub w środku kabla. SłuŻy przewodzeniu prądow zwarciowych i
wyrownawczych (prądow
zakłoceniowych) w układzie wielofazowym. śyła probiercza „Żp” – izolowana Żyła w kablu elektroenergetycznym, zwykle
umieszczona w wielodrutowej Żyle roboczej; słuŻy do pomiarow, sygnalizacji, obsługi
urządzenia elektrycznego. Stosowana głownie dla kabli jednoŻyłowych, aluminiowych o przekrojach znamionowych ponad 400 mm2, w formie
1-2 Żył o przekroju 1,5 lub 2,5 mm2 . śyła neutralna – izolowana Żyła robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czteroŻyłowych pełni
rolę przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekroj uzaleŻniony od
przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla przekrojow roboczych powyŻej 35
mm2 moŻe wynosić 50% tego przekroju. Mufa kablowa – osprzęt kablowy słuŻący połączeniu odcinkow kabla lub kabli.
Głowica kablowa – osprzęt kablowy słuŻący wykonaniu zakończeń kabli, ułatwiających ich podłączenie do innego elementu instalacji
elektrycznej.
Stacja transformatorowa – kontenerowa – węzłowy punkt sieci elektroenergetycznej, w ktorym odbywa się zmiana parametrow uŻytkowych
sieci (napięcie) oraz usytuowane są urządzenia rozdzielcze energii elektrycznej, a całość urządzeń zamontowanych jest w prefabrykowanym
kontenerze, ktory posadowiony jest na gotowym lub zbudowanym
indywidualnie fundamencie lub konstrukcji.
Przygotowanie podłoŻa – zespoł czynności wykonywanych przed układaniem kabli mających na celu zapewnienie moŻliwości ich ułoŻenia
zgodnie z dokumentacją; zalicza się tu następujące grupy czynności:
– wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,
– osadzanie kołkow w podłoŻu, w tym ich wstrzeliwanie,
– montaŻ uchwytow do mocowania i układania kabli oraz montaŻ powłok z tworzyw
sztucznych lub metalowych,
– montaŻ konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,
– odkrywanie i zakrywanie kanałow kablowych.
1.6.Ogolne wymagania dotyczące robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogolne wymagania dotyczące robot podano w ST „Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.7.Dokumentacja robot montaŻowych
Dokumentację robot montaŻowych elementow instalacji elektrycznej stanowią:
– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegołowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalnouŻytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku
zamowień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegołowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŻytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montaŻu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z poźniejszymi zmianami),
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uŻytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentow dotyczące stosowania wyrobow,
– protokoły odbiorow częściowych, końcowych oraz robot zanikających i ulegających
zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,
– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
poźniejszymi zmianami).

MontaŻ elementow instalacji linii energetycznych naleŻy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegołowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot montaŻowych i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.
1.8.Nazwy i kody robot objętych zamowieniem:
Grupy robot, klasy robot lub kategorie robot
45232210–7
ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY NAPOWIETRZNYCH LINII ENERGETYCZNYCH
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4 5 3 1 5 3 0 0 – 1 LINIE ENERGETYCZNE KABLOWE
–
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁOW
Wszelkie nazwy własne produktow i materiałow przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia
właściwości i wymogow technicznych załoŻonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow pod warunkiem:
– spełniania tych samych właściwości technicznych,
– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
2.1.Ogolne wymagania dotyczące właściwości materiałow, ich pozyskiwania i
składowania podano w ST „Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Do wykonania i montaŻu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiornikow energii
elektrycznej w obiektach budowlanych naleŻy stosować przewody, kable, osprzęt oraz
aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla ktorych producent lub jego upowaŻniony przedstawiciel:
– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego
systemu oceny zgodności,
– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez
Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem
przepisow bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,
– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobow mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,
– wydał oświadczenie, Że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną
dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnioną.
Zastosowanie innych wyrobow, wyŻej nie wymienionych, jest moŻliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczącym montaŻu urządzeń elektroenergetycznych w
obiekcie budowlanym.
2.2.Rodzaje materiałow
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).
Jednocześnie praktyczne przykłady zastosowania elementow linii, w tym urządzeń elektroenergetycznych zawierają opracowania typizacyjne –
szczegolnie albumy specjalizujących się w tym zakresie biur projektowych.
2.2.1.Przewody – rodzaje i układy
a) Goła linka aluminiowa (symbol AL.) – stosowana dla linii niskich napięć, zalecane
przekroje 16, 25, 35, 50 i 70 mm2. MontaŻ dokonywany jest w płaskim lub
naprzemianległym układzie przewodow. Uziemiony przewod neutralny moŻe być
umieszczony nad lub pod linią roboczą.
b) Izolowane, samonośne przewody dla linii niskich napięć, w postaci wiązek
złoŻonych z aluminiowych, izolowanych linek w układzie czteroprzewodowym lub z
dodatkowymi Żyłami (symbol As + dodatkowe oznaczenia). Dodatkowe oznaczenia
odnoszą się do izolacji i tak XS oznacza izolację z polietylenu usieciowanego,
uodpornionego na działanie promieni świetlnych, XSn dodatkowo posiada odporność
na rozprzestrzenianie się płomienia. Przekroje przewodow wg aktualnej oferty
producentow są dostępne w przedziale: od 1x16 mm2 do 4x120 + 2x35 mm2.
c) Linki stalowo-aluminiowe (symbol AFL) – samonośne przewody dla linii o napięciu
znamionowym powyŻej 1 kV do 30 kV, a takŻe dla linii WN i NN. Stosunek przekroju
części przewodzącej (Al) do przekroju części nośnej (Fe) moŻe być roŻny i wynosi: od
1,25 do 20, przy czym przekroje przewodow wynoszą wg aktualnej oferty producenta
od 16 do 840 mm2. Przykładowe, zalecane zastosowanie: AFL-6-35 mm2 – odgałęzienia sieci poza miejskich SN, AFL-6-70 mm2 – linie
magistralne SN (z wyjątkiem początkowych odcinkow, ktorych prąd zwarcia wynosi 12,5 kA), AFL-6-120
mm2 – początkowe odcinki linii magistralnych i odgałęźnych SN od stacji, o specjalnym poziomie mocy zwarcia oraz w przypadku
konieczności zwiększenia obciąŻalności linii. MontaŻ dokonywany jest w układzie przewodow: płaskim, naprzemianległym, trojkątnym lub
beczkowym (dla linii dwutorowych).
d) Inne, ktore posiadają mieszane własności wymienione powyŻej (szczegołowe typy i
przekroje wg aktualnych ofert producentow).
2.2.2.Konstrukcje wsporcze
Podstawowymi elementami napowietrznej linii energetycznej są słupy (konstrukcje
wsporcze osadzone bezpośrednio w gruncie lub za pomocą fundamentu), ktorych dobor
uzaleŻniony jest od napięcia znamionowego, liczby przewodow i ich przekroju, a takŻe od typu terenu, po ktorym przebiegać ma linia. Jako
materiał na słupy moŻna stosować konstrukcje stalowe, głownie kratowe oraz Żerdzie Żelbetowe i strunobetonowe, do przedłuŻania ktorych
słuŻą szczudła. Dla niektorych sieci remontowanych stosuje się

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

94

takŻe słupy drewniane.
Ze względu na zastosowany układ wyroŻnia się następujące typy słupow betonowych:
• Pojedynczy – stosowany jako przelotowy („P”),
• Bliźniaczy – powstaje przez złączenie (skręcenie śrubami) dwoch słupow
pojedynczych; stosowany jako przelotowy („P”) lub skrzyŻowaniowy („PS”),
• Pojedynczy z podporą – stosowany jako naroŻny („N”), dla niewielkich kątow
załamania,
• Rozkraczny – powstaje przez złączenie (skręcenie śrubami) dwoch Żerdzi; stosowany
jako przelotowo-rozgałęźny („PR”), naroŻny („N”), krańcowy („K”) i odporowy („O”),
• Rozkraczny z podporą – stosowany jako odporowo-naroŻny („ON”) lub rozgałęźny
(„RKK”),
• Bramowy – powstaje przez złączenie (skręcenie śrubami) dwoch Żerdzi z poprzeczką;
stosowany jako przelotowy („P”) dla przewodow o duŻym przekroju, naroŻny („N”),
krańcowy („K”) i odporowy („O”).
Wymiary wykopow, głębokość posadowienia, ilość i warunki uŻycia odpowiednich
belek lub płyt ustojowych oraz zestaw elementow dodatkowych, potrzebnych do
prawidłowego montaŻu elementow w całość, dla słupow wykonanych z Żelbetu określają
tabele zamieszczone w albumach rozwiązań typowych (wg punktu 2.2 Rodzaje
materiałow). W albumach podano rownieŻ masy Żerdzi, ich składowe tymczasowe, oraz
dopuszczalne siły uŻytkowe. Siły te określają dopuszczalne obciąŻenie wierzchołkowe
Żerdzi, powstające z obciąŻenia zamontowanymi przewodami i parciem wiatru na Żerdź.
Najczęściej uŻywanymi są:
• Żerdzie Żelbetowe typu śN o długości 10 i 12 m i śW o długości 14,5 m
• Żerdzie strunobetowe typu BSW o długości 12 i 14 m
• Żerdzie wirowane typu E o długości 10,5, 12, 13,5, 15 m
Jako elementy ustojowe słupow wykonanych z Żelbetu stosuje się belki ustojowe B-60, 80 i 100 (płaskie) lub B-90 i 150 (kątowe) a takŻe płyty
ustojowe U-85 i 130, fundamentowe typu P-120, 160, 200 i stopowe.
2.3. Rodzaje materiałow linii kablowych
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
Jednocześnie praktyczne przykłady zastosowania elementow linii kablowych, w tym
urządzeń elektroenergetycznych zawierają opracowania typizacyjne – szczegolnie
albumy producentow lub specjalizujących się w tym zakresie biur naukowo-badawczych i
projektowych, ktore mogą być wykorzystane w praktyce.
2.3.1. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne – rodzaje i układy
a) Izolacja Żył – jako izolację stosuje się papier, gumę i tworzywa sztuczne.
Izolacja papierowa wykonana jest z taśm z papieru kablowego przesyconego syciwem
elektroizolacyjnym, dla polepszenia własności dielektrycznych i utrudnienia procesu
zawilgocenia izolacji. Syciwa mogą być ściekające (dla kabli układanych standardowo)
lub nieściekające (dla kabli układanych przy duŻych roŻnicach poziomow) – kable te dodatkowo zabezpiecza powłoka (pancerz ołowiany).
b) Powłoka – chroni izolację kabla przed czynnikami zewnętrznymi, głownie wilgocią, szkodliwymi związkami chemicznymi, podwyŻsza takŻe
bezpieczeństwo Użytkowania kabla w określonym środowisku. Stosuje się powłoki metalowe: ołowiane i aluminiowe oraz z taśm stalowych lub
z tworzyw sztucznych. Obecnie coraz szersze
zastosowanie znajdują kable z powłoką z tworzyw sztucznych usieciowanych, o zwiększonej odporności na działanie ognia – klasa ich
ognioodporności zawarta jest w symbolu kabla np. (N)HXH FE180/E90 0,6/1 kV.
c) Wypełnienie – materiał izolacyjny, stosowany pomiędzy Żyłami kabla a powłoką, w
celu ograniczenia moŻliwości jonizacji powietrza w przestrzeni wnętrza kabla. Jako
wypełnienie stosuje się: papier, tworzywa sztuczne, materiały włoknopochodne
nasycone olejami.
d) Pancerz – stosowany dla ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, w
formie drutow lub taśm stalowych zabezpieczonych przed korozją np. ocynkowanych,
nawiniętych spiralnie na osłonę powłoki kabla.
e) Osłona zewnętrzna – (warstwa wytłoczona lub zewnętrzny obwoj) chroni kabel
przed szkodliwym wpływem czynnikow chemicznych i wilgoci. Osłony wykonuje się z
materiałow włoknopochodnych, pokrytych warstwą polewy ochronnej lub z tworzyw sztucznych (polwinitu lub polietylenu).
f) Oznaczenia kabli – w celu łatwiejszego rozroŻniania i identyfikacji kabli opracowano
krajowe systemy oznaczania kabli, roŻniące się między sobą symboliką, zwykle
zbieŻne z zawartością informacji o danym kablu np. polskie oznaczenie OWY
300/500V i odpowiednik wg symboliki DIN: H05VV-F. W opisie symbolami zawarte są najczęściej dane na temat: materiału Żył, typu izolacji,
ochronności ogniowej (lub o rozprzestrzenianiu się ognia), typu powłoki, izolacji, opancerzenia, rodzaju syciwa, typu Żył specjalnych itp., za
symbolem literowym umieszcza się symbol cyfrowy, zawierający dane o napięciu fazowym i międzyprzewodowym oraz na końcu symbolu
ilość i przekroj Żył.
2.3.2. Osprzęt kablowy – mufy i głowice
SłuŻą do połączeń i zakończeń kabli, zapewniając zachowanie moŻliwie niezmienionych właściwości uŻytkowych kabla oraz uniemoŻliwiając
przenikanie wilgoci do wnętrza kabla. Mufy kablowe wykonywane są jako przelotowe lub odgałęźne (trojnikowe), głowice kablowe jako
wnętrzowe i napowietrzne; dla prawidłowego ich montaŻu opracowano „karty montaŻowe”, oddzielnie dla kaŻdego z rodzajow osprzętu.
„Karty montaŻowe” zostały usystematyzowane wg metody zakończenia lub połączenia
kabli:
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– Zakończenia bezgłowicowe – stosowane dla wnętrzowych zakończeń kabli na
napięcie do 1 kV i napowietrznych do 3,6/6 kV, pod warunkiem niełączenia w mufie z
kablami o izolacji papierowej oraz zabezpieczenia przed wnikaniem wody i skroplin.
– Osprzęt tradycyjny oraz jego modyfikacje – przeznaczony dla złączy na niskie i
średnie napięcia, wykonywanych na kablach o izolacji papierowej i polwinitowej. W
skład osprzętu tradycyjnego wchodzą:
• Korpusy metalowe, chroniące przed uszkodzeniami mechanicznymi (Żeliwne,
aluminiowe lub inne),
• Izolatory porcelanowe, izolatory i rury izolacyjne i ochronne z tworzyw sztucznych do
ochrony przed oddziaływaniem wpływow atmosferycznych przy głowicach
napowietrznych,
• Środki ochrony przed wilgocią np. syciwa, zalewy bitumiczne, impregnaty,
• Papier izolacyjny do odtwarzania izolacji przy złączu.
– Osprzęt z taśm – stosowany głownie dla kabli YHAKXS na napięcia znamionowe
15-20 kV, o izolacji z tworzyw sztucznych – polietylenowej.
WyroŻnia się następujące typy taśm:
• Połprzewodzące, wykonane jako samoprzylepne, słuŻą do likwidacji i łagodzenia ostrych elementow części przewodzącej (metalowe złączki,
końcowki, ekrany lub elementy o nieregularnych kształtach), • Sterujące, wykonane jako samoprzylepne, słuŻą do regulacji pola elektrycznego
przy krawędziach, po usunięciu ekranu kabla na napięcie powyŻej 6 kV
• Izolacyjne – wykonane jako samoprzylepne lub przylepne, słuŻą do odtwarzania izolacji kabla. Taśmy przylepne, stosowane jako izolacja lub
ochrona przed wilgocią kabli na napięcie do 1 kV.
– Osprzęt z Żywic chemoutwardzalnych – przeznaczony do kabli o izolacji papierowej i z tworzyw sztucznych na napięcie znamionowe 1-10
kV. MontaŻu dokonuje się metodą odlewania kadłubow z Żywicy epoksydowej w formie rozbieralnej (wielokrotnego uŻytku) lub
nierozbieralnej.
– Osprzęt z materiałów termokurczliwych i zimnokurczliwych – przeznaczony do kabli o izolacji z tworzyw sztucznych na napięcie
znamionowe do 1 kV dla materiałow termokurczliwych i do 6 kV dla materiałow zimnokurczliwych. Do produkcji osprzętu wykorzystuje się
tworzywa sztuczne usieciowane, posiadające własność odkształcalności powrotnej (pamięć kształtu) po podgrzaniu lub po ochłodzeniu.
– Osprzęt mieszany (kombinowany), prefabrykowany i inne – przeznaczony do dokonywania połączeń lub zakończeń kabli, z pominięciem wad
innych typow osprzętu lub w sposob nietypowy np. roŻnych typow kabli.
2.2.3.Sprzęt instalacyjny
1. Izolatory – dobor zaleŻy od napięcia linii, wytrzymałości mechanicznej i strefy zabrudzeniowej. W liniach napowietrznych o napięciu do 1
kV stosuje się izolatory N80 i N80/2 (dla przekrojow przewodow aluminiowych do 50 mm2) do zawieszania przelotowego i typ S80/2 dla
zawieszania odciągowego. Dla przekrojow przewodow aluminiowych powyŻej 50 mm2 stosuje się izolatory N95 i N95/2 do zawieszania
przelotowego i typ S115/2 dla zawieszania odciągowego.
W liniach napowietrznych o napięciu powyŻej 1 kV do 30 kV stosuje się izolatory pniowe stojące (LWP) lub wiszące (LP).
Typy izolatorow: stojące, szpulowe, wiszące.
• izolatory stojące – dla linii o napięciu do 1 kV stosuje się izolatory bez trzonow; dla
napięć powyŻej 1 kV do 30 kV trzony, o jednakowej średnicy, montowane są
fabrycznie – umoŻliwia to unifikację konstrukcji pod izolatory,
• izolatory szpulowe montowane na trzonach, waŻnym elementem mocującym jest
sworzeń, dodatkowo zabezpieczany zawleczką przed wypadnięciem,
• izolatory wiszące – montowane za pośrednictwem łańcuchow odciągowych
pojedynczych lub podwojnych lub łańcuchow przelotowo-naroŻnych.
2. Ograniczniki przepięć (odgromniki zaworowe lub wydmuchowe):
• zaworowe montowane pionowo na poprzecznikach stacji lub słupa; łączą poprzez
gorny zacisk przewod fazowy i poprzez dolny zacisk instalację uziemiająca,
• wydmuchowe zgodnie z instrukcją producenta.
Dla linii do 1 kV minimalny przekroj przewodow łączących – 10 mm2, jednocześnie nie
powinien przekraczać 35 mm2.
Dla linii powyŻej 1 kV do 30 kV przekroj przewodow łączących powinien być rowny
przekrojowi przewodow linii, jednak nie więcej niŻ AFL 35 mm2.
3. Wysięgniki do montaŻu opraw oświetleniowych
Wysięgniki powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Projektową. Ramiona lub ramię wysięgnika powinno być nachylone pod
odpowiednim kątem od poziomu a ich wysięg powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową. Wysięgniki
powinny być dostosowane do opraw i słupow słuŻących do zamontowania lamp oświetleniowych. Wysięgniki winny umoŻliwiać montaŻ ich
na wierzchołku słupa lub na ścianie bocznej słupa. Materiał słuŻący do wykonania wysięgnika nie powinien podlegać korozji lub powinien być
zabezpieczony środkami antykorozyjnymi zapewniającymi odpowiedni stopień zabezpieczenia antykorozyjnego.
4. Oprawy oświetleniowe
Oprawy oświetleniowe zewnętrzne powinny spełniać wymagania PN-EN 60598-1 i PN-EN 60598-2-3. Oprawy powinny charakteryzować się
szerokim rozsyłem światła. NaleŻy stosować oprawy o konstrukcji zapewniającej odpowiedni stopień zabezpieczenia przed wpływami
zewnętrznymi komory lampowej nie mniej niŻ IP54 i klasę ochronności II.
Elementy oprawy takie jak: układ optyczny i korpus powinny być wykonane z materiałow nie podlegających korozji.
Oprawy winny być przystosowane do instalowania lamp rtęciowych, sodowych lub metalohalogenkowych.
2.2.5. Przykładowa specyfikacja materiałowa
Szczegoły dotyczace specyfikacji materiałowej zwiera Projekt Techniczny " Przebudowa linii napowietrznej nN przy ul. M.C. Skłodowskiej w
Chranowie
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2.6.Warunki przyjęcia na budowę materiałow do robot montaŻowych linii energetycznych Wyroby do robot montaŻowych mogą być przyjęte
na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki:
– są zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegołowej) SST,
– są właściwie oznakowane i opakowane,
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow rownieŻ karty katalogowe wyrobow lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montaŻowych – wyrobow i materiałow nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałow i wyrobow na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.7.Warunki przechowywania materiałow do montaŻu instalacji elektrycznych
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczegolności przewody naleŻy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krąŻkach (oznaczenie „K”), końce przewodow
izolowanych producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli
parametrow (ciągłość Żył, przekroj).
Pozostały sprzęt i osprzęt podstawowy i pomocniczy naleŻy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach
foliowych. Szczegolnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszcz, mroz oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Organizacja robot przewaŻnie przewiduje dostarczanie konstrukcji wsporczych w elementach (słupy Żelbetowe) na składowisko dla danej
budowy, a następnie przewoz na poszczegolne stanowiska – miejsca montaŻu słupow. Szczegolnie naraŻone na uszkodzenia są Żerdzie, dlatego
wszelkie roboty przeładunkowe naleŻy wykonywać dźwigiem z naleŻytą starannością.
Miejsce składowania na budowie powinno być suche, niezarośnięte, posiadać dogodny dostęp i dojazd. Dopuszcza się składowanie w stosach
przy zachowaniu zasady stosowania podkładow drewnianych na ziemi i między kolejnymi warstwami.
Stwierdzenie niewielkich ubytkow masy betonowej elementu nie musi go dyskwalifikować, naleŻy dokonać uzupełnień ubytkow i wtedy
moŻna taki element zamontować w miejscu występowania mniejszego obciąŻenia. Pęknięcia Żerdzi powodują ich dyskwalifikację jako materiał
do budowy konstrukcji wsporczych.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1.Ogolne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3
Prace moŻna wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1.Ogolne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2.Transport materiałow
Podczas transportu na budowę, ze składu przyobiektowego na stanowisko robocze naleŻy zachować ostroŻność aby nie uszkodzić materiałow
do montaŻu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszą dla bębnow: –15°C i –5°C dla krąŻkow, ze względu na moŻliwość
uszkodzenia izolacji. Elementy konstrukcji wsporczych przewozić zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta – zarowno elementy stalowe
jak i Żelbetowe. Stosować dodatkowe opakowania w przypadku moŻliwości uszkodzeń transportowych.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBOT
5.1.Ogolne zasady wykonania robot podano w ST „Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałow i
jakość wykonanych robot. Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Przed
przystąpieniem do robot zasadniczych naleŻy dokonać przy udziale geodety
trasowania przebiegu linii energetycznej, z zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktow.
5.2.MontaŻ konstrukcji wsporczych
Zakres robot obejmuje:
• przemieszczenie prefabrykatow i materiałow z miejsca składowania na miejsce ustawiania,
• wykonanie robot ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dołow oraz wymianę gruntu w przypadku
nieodpowiedniego składu gruntu rodzimego,
• wykonanie fundamentow pod słupy stalowe lub ułoŻenie prefabrykatow dla słupow Żelbetowych,
• montaŻ i ustawianie konstrukcji wsporczych.
Uwagi dodatkowe:
1. Przeładunek elementow linii w poziomie powinien być dokonywany przy Użyciu dźwigu i zamocowań, z zastosowaniem uchwytow i / lub
zawiesi uniemożliwiających wysunięcie lub niekontrolowany przechył elementu.
2. Roboty ziemne: wykopy pod posadowienie konstrukcji wsporczych wykonuje się
mechanicznie (przy uŻyciu świdrow mechanicznych lub koparek) lub ręcznie. Świdry
mechaniczne mają zastosowanie do wierceń w gruntach lekkich i o małej wilgotności; typowa średnica odwiertu – 600 mm pozwala na
ustawienie Żerdzi na niewielkiej płycie ustojowej lub bez niej, większe otwory wykonywane są za pomocą wierteł zespolonych lub poprzez
kilkakrotne wiercenie. Koparkami wykonuje się wykopy do posadowienia duŻych słupow kratowych; stosuje się koparki jednołyŻkowe lub
chwytakowe. Ręczne wykopy powinny być wykonywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wg zaleceń wynikających ze ST „Roboty w
zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne” kod CPV 45111200. Dla ułatwienia wykonywania prac w gotowym wykopie
stosuje się wykonanie jednej ściany schodkowej – ilość schodkow zaleŻy od spoistości gruntu i głębokości dna.
3. Fundamenty pod słupy stalowe: w zaleŻności od typu słupa kratowego stosuje się
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fundamenty blokowe (wylewane na mokro w wykopie) lub prefabrykowane tzw.
grzybkowe (montowane z prefabrykatow w wykopie).
5.3.Prace montaŻowe słupa obejmują następujące czynności:
• UłoŻenie elementow na stanowisku pracy,
• MontaŻ trzonow izolatorow. W zaleŻności od konstrukcji: komplety – izolatory
osadzone na trzonach, trzony skrośne lub kabłąkowe,
• MontaŻ osprzętu – dla linii do 1 kV montuje się poprzeczniki, wysięgniki, oprawy
oświetleniowe, bezpieczniki, tabliczki bezpiecznikowo – zaciskowe (montaŻ przed
postawieniem słupa jest prostszy),
• MontaŻ elementow ustojowych i podpor do słupa. Dla słupow kratowych moŻe się odbywać jako poziomy (najczęściej stosowany) lub
pionowy – dla słupow bardzo wysokich, poprzedzony kontrolnym montaŻem poziomym dla ułatwienia robot
zasadniczych,
• Stawianie słupa moŻe odbywać się za pomocą dźwigu, noŻyc ruchomych oraz wciągarki lub ciągnika.
5.4.MontaŻ przewodow linii energetycznych
Zakres robot obejmuje:
• dostarczenie przewodow do strefy montaŻowej, ułoŻenie na ziemi, na miejscu montaŻu wg projektu – wzdłuŻ sekcji,
• roboty przygotowawcze o charakterze konstrukcyjnym takie jak: ustawienie bramek z poprzecznikami, roboty zabezpieczające przed
uszkodzeniem przewodow poprzez tarcie podczas ciągnięcia lub wykonywania odciągow słupow odporowych itp.,
• mocowanie przewodow na izolatorach,
• łączenie przewodow i wykonanie przyłączy,
• montaŻ instalacji uziemiających,
• montaŻ słupowych stacji transformatorowych,
• prace wykończeniowe i proby pomontaŻowe.
Uwagi dodatkowe:
1. Zawieszanie przewodow: przewody mocuje się na izolatorach w sposob zaleŻny od rodzaju słupa i stopnia obostrzenia.
Rodzaje zawieszeń: przelotowe, odciągowe i bezpieczne (te mogą być przelotowe lub odciągowe), wszystkie rodzaje zawieszeń mogą być
jednocześnie stojące lub wiszące.
2. Łączenie przewodow w sekcjach linii przy obostrzeniu II stopnia niezalecane,
natomiast przy obostrzeniu III stopnia niedopuszczalne, dla pozostałych przypadkow wymaga bardzo starannego wykonania.
Zasady prawidłowego wykonywania połączeń przewodow:
• Odpowiednia konstrukcja złącza (przekroje, rodzaj materiałow i układ połączenia),
• Powierzchnie styku moŻliwie duŻe (stosować przekładki) i dobrze oczyszczone,
• Połączenia pewne, zabezpieczone podkładkami spręŻynującymi i zabezpieczone
przed korozją i utlenianiem: wazeliną bezkwasową na powierzchni lub lakierem
bitumicznym w ziemi (np. przyłącza),
• MontaŻ złączek zakarbowanych – stosuje się je do łączenia dwoch jednakowych
przewodow (ten sam materiał i średnica) i o przekroju do 240 mm2. Do łączenia
przewodow między słupami (w przęśle) stosuje się złączki zakarbowane długie, do
zamknięcia pętli na izolatorach lub uchwytach odciągowych kabłąkowych – złączki
zakarbowane krotkie,
• MontaŻ złączek zaprasowanych – stosuje się je do łączenia dwoch przewodow jak w
przypadku złączek zakarbowanych oraz przewodow o niejednorodnej budowie np. z rdzeniem stalowym lub przy pracach remontowych.
3. MontaŻ przyłączy – dokonuje się przewodami gołymi (AL), izolowanymi samonośnymi (AsXS lub AsXSn), wieloŻyłowymi z linką nośną i
kablami ziemnymi. Minimalny przekroj przewodow AL wynosi 16 mm2, maksymalna rozpiętość 35 m jednak zwis przewodow nie moŻe
przekraczać 1 m. Dla przewodow izolowanych rozpiętość moŻe być większa o 20% poniewaŻ wartość maksymalna zwisu przewodow zaleŻy
od odległości pionowych do ziemi lub obiektu krzyŻowanego. Przyłącza napowietrzne dzielą się na ścienne lub stojakowe, przyłącza kablowe
opisane zostały
w ST „Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych” kod CPV 45310000-3.
4. MontaŻ instalacji uziemiających ma na celu odprowadzenie ładunku elektrycznego do ziemi, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa
poraŻenia prądem elektrycznym oraz powstania przeskoku odwrotnego przy uderzeniu pioruna w słup. Dla większości rodzajow gruntow
stosuje się uziomy głębinowe (prętowe), dla gruntow powyŻej III kategorii, szczegolnie dla skalistych, stosuje się uziomy otokowe taśmowe.
Złącza w uziomie naleŻy wykonać poprzez zaciski śrubowe (połączenie za pomocą minimalnie dwoch śrub M10) lub spawanie, zachowując
minimalne długości połączeń: dla taśmy jej podwojna szerokość, dla pręta jego sześciokrotna średnica. Połączenia powinny być chronione przed
korozją (środkiem asfaltowym) i uszkodzeniami mechanicznymi. Połączenie słupa z instalacją naleŻy wykonać przy uŻyciu zaciskow
probierczych
śrubowych, ktore umoŻliwiają odłączenie uziomu od słupa dla przeprowadzenia badań rezystancji. Po kaŻdym odłączeniu wymagana jest
konserwacja zaciskow wazeliną techniczną.
5. Przed przystąpieniem do wykonywania prob pomontaŻowych linii i w konsekwencji do przekazania do eksploatacji naleŻy:
• po robotach inwestycyjnych i remontowych uporządkować teren i przywrocić stan
pierwotny chyba, Że dokumentacja stanowi inaczej,
• dokonać ostatecznego malowania konstrukcji stalowych, zgodnie z instrukcją
dotyczącą ochrony antykorozyjnej i wytycznych z zakresu p-poŻ.,
• umocować wszelkie tabliczki ostrzegawcze i numeracyjne, względnie dokonać
malowania oznaczeń wg dokumentacji.
5.5. Układanie kabli
Przy układaniu kabli w ziemi zakres robot obejmuje:
– wyznaczenie trasy linii kablowej,
– wykonanie robot ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

98

dołow oraz wymianę gruntu w przypadku nieodpowiedniego składu gruntu rodzimego,
– nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,
– układanie kabli w rowach i wykopach,
– układanie kabli w rurach i blokach, ułoŻonych w ziemi,
– ułoŻenie folii oznaczeniowej,
– zasypanie rowow i wykopow kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem
nadmiaru ziemi.
Uwagi dodatkowe:
1. Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywać uprawniony geodeta, lub za zgodą inwestora – wykonawca robot, na podstawie projektu
technicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczają wbijane w grunt paliki drewniane lub pręty metalowe. NaleŻy
jednocześnie prowadzić trasę kablową w taki sposob, aby zachować odpowiednie odległości od innych elementow znajdujących się w ziemi, w
okolicy trasy np. minimum 50 cm od fundamentow budynkow i granicy pasa jezdni, 150 cm od rosnących drzew, itp. Szczegołowe wartości
odległości kabli od innych elementow znajdujących się w ziemi zawiera norma N SEP-E-004.
2. Roboty ziemne: ze względu na podobieństwo do wykopow wykonywanych przy robotach liniowy dla instalacji sanitarnych naleŻy przyjąć
zasady zawarte w ST Kod CPV 45111200-0 pt.: „Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow liniowych pod rurociągi w gruntach kat. I-IV”.
3. W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robot prowadzonych w terenie zabudowanym lub dostatecznie nierozpoznanym, naleŻy
zwrocić szczegolną uwagę aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu dużej ostroŻności, naleŻy dokonać
przekopow probnych na głębokość większą od projektowanego dna wykopu i o długości około 2 m przez linię trasy kablowej, prostopadle do jej
osi. Podobne obostrzenia dotyczą wykopow prowadzonych przy
istniejących budynkach i budowlach. Szerokość rowu kablowego zaleŻy od liczby i rodzaju kabli układanych rownolegle,
jednak nie powinna być mniejsza od: 30 cm dla głębokości do 60 cm i 40 (50) cm w pozostałych przypadkach.
Głębokość minimalna układania, mierzona w osi kabla, zaleŻy od rodzaju, przeznaczenia oraz napięcia znamionowego kabla (ze względu na
warstwę podsypki piaskowej oraz średnicę kabla wykop jest kilkanaście centymetrow głębszy):
– 50 cm dla kabli układanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania
oświetlenia, związanego z ruchem drogowym,
– 70 cm dla pozostałych rodzajow i przeznaczeń kabli o napięciu do 1 kV,
– 80 cm dla kabli o napięciu do 15 kV, układanych poza terenami rolniczymi,
– 90 cm dla kabli o napięciu do 15 kV, układanych na terenach rolniczych,
– 100 cm dla kabli o napięciu powyŻej 15 kV.
Ręczne wykopy naleŻy wykonywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wg zaleceń jak w ST „Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowę i roboty ziemne” kod CPV 45111200.
4. Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejowymi naleŻy prowadzić w osłonach otaczających (rury ochronne lub bloki kablowe),
układanych w wykopach. W niektorych przypadkach moŻna dokonać ułoŻenia osłon bez konieczności rozbiórki drogi, toru lub ulicy, stosując
technologię podkopow i przeciskow. Podkopy wykonuje
się specjalnymi łopatami, ktore posiadają zmniejszoną powierzchnię roboczą oraz wydłuŻone trzonki, w celu ułatwienia kopania. Przeciski
wykonuje się specjalnie do tego celu przystosowanymi urządzeniami.
5. Układanie kabli w rowach i wykopach:
– Kabel naleŻy ułoŻyć na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubości min. 10 cm
–dopuszcza się pominięcie podsypki dla gruntow piaszczystych. Linia układanego kabla powinna być falista, aby ilość ułoŻonego kabla była
większa o 1-3% od długości wykopu. Zasadą jest układanie w jednym rowie kabli na jednym poziomie, przy czym odległość minimalna od kabli
sąsiednich zaleŻy od napięcia znamionowego i wynosi:
10 cm dla kabla do 1 kV i 25 cm dla kabla powyŻej 1 kV. Dla kabli układanych na terenie zakładu przemysłowego dopuszcza się warstwowe
układanie kabli, z zachowaniem odległości 15 cm pomiędzy warstwami i oddzieleniem warstw od siebie przegrodami np. z cegieł lub bloczkow
betonowych. Dla ułatwienia lub umożliwienia robot naprawczych naleŻy przewidzieć układanie kabli z zapasem, przy każdym elemencie, gdzie
następuje połączenie lub podłączenie kabla (mufy, złącza kablowego, stacji transformatorowej itp.),
– Stosuje się dwa sposoby układania kabli:
– ręczny:
a) przenoszenie lub przesuwanie kabla w rękach,
b) przesuwanie kabla na rolkach
– mechaniczny:
a) przemieszczanie kabla, znajdującego się na bębnie, woŻonym przez pojazd
(traktor z przyczepą lub skrzyniowy samochod cięŻarowy o napędzie
terenowym, stojaki do bębnow),
b) przy pomocy rolek napędzanych (skrzyniowy samochod cięŻarowy, wyposaŻony w ciągarkę i Żurawik, zespoł rolek i zasilanie ich napędow
poprzez agregat prądotworczy lub zestaw kabli przenośnych, stojaki do bębnow),
c) przy pomocy ciągarki (tzw. uciąg czołowy) – podobny zestaw jak dla układania przy pomocy rolek napędzanych, dodatkowo komplet
uchwytow na Żyły i pończoch stalowych. W celu uniknięcia uszkodzeń kabla wciągarka musi być
wyposaŻona w ogranicznik siły ciągnięcia, jej wartość dopuszczalną wyznacza się w zaleŻności od całkowitego przekroju kabla.
– Zasypanie następną warstwą piaskową grubości min. 10 cm i ubicie warstwy, a
następnie gruntem rodzimym ubijanym warstwami grubości do 15 cm (większość
inwestorow wymaga wymiany gruntu wykopu na piasek),
– UłoŻenie folii oznaczeniowej o grubości powyŻej 0,5 mm i o szerokości powyŻej 20
cm, przykrywającej przysypany warstwą piasku kabel. Kolory folii uŻywanych do
oznaczeń wskazują napięcie znamionowe kabla: niebieska do 1 kV i czerwona
powyŻej 1 kV.
6. Układanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi:
Kable układane w miejscach, gdzie są szczegolnie naraŻone na uszkodzenia, chroni się poprzez osłony kablowe z rur kanalizacyjnych
kamionkowych, PCV sztywnych lub giętkich, stalowych oraz jedno- lub wielootworowych blokach betonowych. Instalacje osłonowe dłuŻsze
niŻ 60 m lub posiadające rozgałęzienia i zmiany kierunku prowadzenia linii kablowej wyposaŻa się w studnie kablowe. Studnie Żelbetowe są
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najpopularniejsze i posiadają wymiary minimalne 800x800 mm, powinny posiadać odwodnienie (kanalik) i zamykany właz lub przykrycie z
płyty betonowej lub Żelbetowej, a takŻe odpowietrznik dla umoŻliwienia odpływu ewentualnych gazow jakie mogą się zebrać w studzience.
Średnica otworu osłony kabla powinna mieć co najmniej 1,5 średnicy kabla, jednak nie mniej niŻ 50 mm. Zasadą jest prowadzenie jednego
kabla w danym otworze, jednak dopuszcza się odstępstwa od tej zasady w przypadku zestawu kabli jednoŻyłowych tworzących wiązkę
wielofazową, zestawu kabli sygnalizacyjnych podłączonych do jednego urządzenia, zestawu kabli energetycznych i sygnalizacyjnych
podłączonych do jednego urządzenia. Po wprowadzeniu kabla (lub kabli) do osłony naleŻy oba końce uszczelnić, szczególnie kiedy następuje
przejście pomiędzy odrębnymi strefami wydzielenia pożarowego (stosuje się wtedy przepusty ogniowe lub specjalne materiały izolujące, w
zależności od wymaganego stopnia ochrony poŻarowej). Wciąganie kabli do rur można wykonywać przy budowie nowych linii, niekiedy
występuje konieczność wykonania osłon kablowych na ułoŻonych wcześniej kablach lub ich odcinkach – wtedy stosuje się technologię z
zastosowaniem rur osłonowych dwudzielnych.
5.6. MontaŻ osprzętu kablowego i oznaczanie linii kablowych
– montaŻ muf i głowic kablowych,
Uwagi dodatkowe:
1. MontaŻ osprzętu kablowego powinni wykonywać pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez producenta lub organ uprawniony, w czasie tego
samego dnia.
2. Stosowany osprzęt powinien być nowy, chyba Że inwestor wyda pisemną zgodę na ponowne zastosowanie osprzętu pochodzącego z
demontaŻu.
3. Osprzęt powinien być montowany w miejscu docelowego ułoŻenia lub jeśli to jest niemoŻliwe w najbliŻszym sąsiedztwie np. obok rowu
kablowego. Nie wolno wykonywać połączenia głowic kablowych na poziomie terenu, a następnie
umieszczać je na wymaganej wysokości, na słupie.
4. Nie wolno stosować muf w miejscach zagroŻonych wybuchem, natomiast w miejscach ogolnodostępnych powinny znajdować się w
studzienkach kablowych np. na mostach.
5. Przy montaŻu zestawu muf na kablach jednoŻyłowych, tworzących wiązkę, należy kolejne mufy montować z przesunięciem
odpowiadającym długości mufy + min. 1 m.

– oznaczanie linii kablowych.
Uwagi dodatkowe:
1. Oznaczniki kabli stosuje się w celu umoŻliwienia identyfikacji ułoŻonych i będących pod napięciem kabli. Rozmieszczenie oznacznikow
powinno ułatwiać prace pracownikom dokonującym rozpoznania i dlatego naleŻy oznaczniki montować: na końcach i łukach kabla, w
sąsiedztwie osprzętu (mufy i głowice) oraz w miejscach charakterystycznych takich jak, skrzyŻowania, przepusty, zbliŻenia, a takŻe w prostych
odcinkach linii kablowej ułoŻonej w ziemi co 10 m, natomiast w kanałach, tunelach, pomostach co 20 m.
2. Prawidłowe oznaczenia kabla powinny zawierać następujące dane:
– uŻytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej,
– rok ułoŻenia kabla,
– symbol typu i przekroj kabla wg odpowiedniej normy,
– znak fazy (przy kablach jednoŻyłowych),
3. Znakowanie trasy kablowej
W terenie nie zabudowanym oznacza się trasę poprzez wkopanie wzdłuŻ trasy słupkow betonowych z literą „K” oraz nazwą uŻytkownika i
kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakowania: początek i koniec trasy, skrzyŻowania, zbliŻenia, zmiany
kierunku oraz na odcinkach prostych co 100 m. Zaleca się podobnie oznaczać miejsca montaŻu muf z tym, Że stosuje się wtedy oznaczenie
literowe „M”. Miejsce zainstalowania muf moŻna takŻe oznaczać na budynkach lub innych trwałych
elementach zabudowy przy pomocy tabliczek, zamocowanych na wysokości 1,5 m nad poziomem terenu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
6.1.Ogolne zasady kontroli jakości robot podano w ST „Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-07 pkt 6
6.2.Szczegołowy wykaz oraz zakres pomontaŻowych badań kabli i przewodow
zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
6.3.Ponadto naleŻy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin
częściowych i końcowych polegających na kontroli:
– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
– jakości i zgodności wykonania robot z ustaloną w dokumentacji powykonawczej,
normami, przepisami budowy oraz bhp,
– poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montaŻu,
– pomiarach rezystancji uziemień i wszelkich innych wynikających z dokumentacji technicznej, norm, przepisow budowy i eksploatacji lub
uzgodnień z Inwestorem. Pomiary zwisow przewodow naleŻy dokonać przy pomocy teodolitu i łaty lub tarczy celowej, kolejność faz dla linii o
napięciu znamionowym powyŻej 1 kV do 30 kV przy pomocy uzgadniacza faz, dla linii o napięciu znamionowym do 1 kV przy pomocy
woltomierza.
Po wykonaniu oględzin naleŻy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-661:2000.
6.4.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli
materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
właściwe, na własny koszt.
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Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moŻe uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania
instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniŻoną jakość.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1.Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7
7.2.Szczegołowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montaŻowych instalacji linii
elektroenergetycznych
Obmiaru robot dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:
– dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,
– dla przewodow: km, m lub kpl.,
– dla osprzętu linii: szt., kpl.,
– dla robot fundamentowych: szt., kpl., m3, m2.
7.3.W specyfikacji technicznej szczegołowej dla robot montaŻowych budowy linii elektroenergetycznej opracowanej dla konkretnego
przedmiotu zamowienia, moŻna ustalić inne szczegołowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych
robot
W szczegolności moŻna przyjąć zasady podane w katalogach zawierających
jednostkowe nakłady rzeczowe dla odpowiednich robot np. 1 km linii.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1.Ogolne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.2.Warunki odbioru instalacji energetycznych i urządzeń
8.2.1. Odbior międzyoperacyjny
Odbior międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robot
mających wpływ na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:
• usytuowanie i ustawienie słupow,
• montaŻ izolatorow,
• kontrola zwisu przewodow.
• podsypki i zasypki,
8.2.2. Odbior częściowy
NaleŻy przeprowadzić badanie pomontaŻowe częściowe robot zanikających oraz elementow urządzeń, ktore ulegają zakryciu (np. wszelkie
roboty zanikające), uniemoŻliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.
Podczas odbioru naleŻy sprawdzić prawidłowość montaŻu oraz zgodność z
obowiązującymi przepisami i projektem:
• wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiająca,
• wykonanie wykopow, jakość i prawidłowość ułoŻenia ustojow lub wykonania fundamentow.
8.2.3. Odbior końcowy
Badania pomontaŻowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robot należy przeprowadzić po zakończeniu robot elektrycznych przed
przekazaniem Użytkownikowi całości linii elektroenergetycznych. Zakres badań zawiera „Ramowa instrukcja eksploatacji
elektroenergetycznych linii napowietrznych”. Instytut Energetyki, Warszawa 1991 r.
Parametry badań oraz sposob przeprowadzenia badań są określone w normach
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1.Ogolne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robot podano w ST
„Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2.Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robot montaŻowych linii i instalacji elektroenergetycznych moŻe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robot i
ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow częściowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartość tych robot obliczona na podstawie:
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robot zaakceptowanych przez zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot instalacji elektroenergetycznych lub kwoty
ryczałtowe obejmujące roboty ww. uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałow, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych
umoŻliwiających wykonanie robot na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność
występuje),
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robot,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robot,
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadow materiałow w sposob podany w specyfikacji technicznej szczegołowej,
– likwidację stanowiska roboczego.
W kwotach ryczałtowych ujęte są rownieŻ koszty montaŻu, demontaŻu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robot na wysokości do 4
m od poziomu terenu.
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Przy rozliczaniu robot według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub
stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposob rozliczenia kosztow montaŻu, demontaŻu i pracy rusztowań
koniecznych do wykonywania robot na wysokości powyŻej 4 m, naleŻy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej
(szczegołowej) SST robot w zakresie
instalacji oraz montaŻu linii elektroenergetycznych i opraw elektrycznych opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamowienia.
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-80/B-03322
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-83/B-03154
Elektryczne linie napowietrzne. Drewniane konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-87/B-03265
Elekroenergetyczne linie napowietrzne. śelbetowe i spręŻone konstrukcje wsporcze.
Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-74/E-90081
Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody miedziane.
PN-90/E-05029
Kod do oznaczania barw.
PN-91/E-02551
Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Terminologia.
PN-91/E-06400.03
Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Osprzęt stacji wysokiego napięcia z przewodami
rurowymi.
PN-E-04700:1998
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontaŻowych badań odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontaŻowych badań odbiorczych (Zmiana Az1).
PN-EN 50183:2002 (U)
Przewody do linii napowietrznych. Przewody gołe ze stopu aluminium zawierającego
magnez i krzem.
PN-EN 50341-1:2005
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyŻej 45 kV. Część 1:
Wymagania ogolne. Specyfikacje wspolne.
PN-EN 50341-2:2002 (U)
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyŻej 45 kV. Część 2:
Wykaz normatywnych warunkow krajowych.
PN-EN 50341-3:2002 (U)
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyŻej 45 kV. Część 3:
Zbior normatywnych warunkow krajowych.
PN-EN 50423-1:2005 (U)
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyŻej 1 kV do 45 kV
włącznie. Część 1: Wymagania ogolne. Specyfikacje wspolne.
PN-EN 50423-2:2005 (U)
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyŻej 1 kV do 45 kV
włącznie. Część 2: Wykaz normatywnych warunkow krajowych.
PN-EN 50423-3:2005 (U)
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyŻej 1 kV do 45 kV
włącznie. Część 3: Zbior normatywnych warunkow krajowych.
N SEP-E-0004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-90/E-06401.01
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Postanowienia ogolne.
PN-90/E-06401.02
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia Żył.
PN-90/E-06401.03
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie nie
przekraczające 0,6/1 kV.
PN-90/E-06401.04
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie powyŻej
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0,6/1 kV.
PN-90/E-06401.05
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Głowice wnętrzowe na napięcie powyŻej
0,6/1 kV.
PN-90/E-06401.06
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Głowice napowietrzne na napięcie powyŻej
0,6/1 kV.
PN-EN 60298:2000
Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcia znamionowe
powyŻej 1 kV do 52 kV włącznie.
PN-EN 60298:2000/A11:2002 (U)
Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcia znamionowe

powyŻej 1 kV do 52 kV włącznie (Zmiana A11).
PN-EN 60439-1:2003
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i
niepełnym zakresie badań typu.
PN-EN 60439-1:2003/A1:2005 (U)
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i
niepełnym zakresie badań typu (Zmiana A1).
PN-EN 60439-2:2004
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Wymagania dotyczące przewodow
szynowych.
PN-EN 60439-3:2004
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania dotyczące
niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach
dostępnych do uŻytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.
PN-EN 60439-4:2005 (U)
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące zestawow
przeznaczonych do instalowania na terenach budow (ACS).
PN-EN 60439-5:2002
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 5: Wymagania szczegołowe
dotyczące zestawow napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach
ogolnie dostępnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziału energii w
sieciach.
PN-EN 60598-1:2001
Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogolne i badania.
PN-EN 60598-1:2005 (U)
Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogolne i badania.
PN-EN 60598-1:2001/A11:2002 (U)
Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogolne i badania (Zmiana A11).
PN-EN 60598-1:2001/A11:2002
Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogolne i badania (Zmiana A11).
PN-EN 60598-1:2001/A12:2003
Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogolne i badania (Zmiana A12).
PN-EN 60598-1:2001/Ap1:2002
Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogolne i badania.
PN-EN 60598-1:2001/Ap2:2005
Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogolne i badania.
PN-EN 60598-2-3:2003 (U)
Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegołowe. Oprawy oświetleniowe drogowe i
uliczne.
PN-EN 61284:2002
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotyczące osprzętu.
PN-EN 61773:2000
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Badanie fundamentow konstrukcji wsporczych.
PN-EN 61854:2003
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotyczące odstępnikow.
PN-EN 61897:2002
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotyczące tłumikow drgań
eolskich, typu Stockbridge.
PN-EN 62271-200:2005 (U)
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 200: Rozdzielnice prądu
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przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyŻsze niŻ 1 kV do 52
kV włącznie.
PN-IEC 1089:1994
Przewody gołe okrągłe o skręcie regularnym do linii napowietrznych.
PN-IEC 1089:1994/ Ap1:1999
Przewody gołe okrągłe o skręcie regularnym do linii napowietrznych.
PN-IEC 1089:1994/ A1:2000
Przewody gołe okrągłe o skręcie regularnym do linii napowietrznych (Zmiana A1).
PN-IEC 60050-466:2002
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 466: Elektroenergetyczne linie
napowietrzne.
PN-IEC 60364-6-61:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60466:2000
Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach izolacyjnych na napięcia znamionowe
wyŻsze niŻ 1 kV do 38 kV włącznie.
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1.Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montaŻowych (część V).
Wydanie 2, Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. „Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych wewnętrznych” kod CPV 45310000-3.
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. „Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne” kod CPV 45111200.
– Poradnik montera elektryka. WNT, Warszawa 1997 r.
– Katalogi i karty materiałowe producentow.
10.2.2.Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
poźn. zmianami).
10.2.3.Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegołowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŻytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montaŻu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z poźniejszymi zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodności wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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A. DANE OGÓLNE
1. Inwestor
Urząd Miasta Mikołów
43-190 Mikołów
Rynek 16
2.

Podstawa formalno-prawna

− Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem i pracownią projektową;
− Ustawa z dnia 7.07.1994r. – Prawo Budowlane, tekst jednolity (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118; zm. Dz. U. z 2006 r. nr 170, poz. 1217; zm. Dz. U. z 2007 r. nr 99 poz. 665);
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 10.07.2003 r. nr 120/03 poz.1133);
− 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 43/99 poz.430).
3. Cel i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie dokumentacji projektowej
dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie wraz
z poszerzeniem jezdni do 6m na odcinku od ul. Świerkowej do stacji trafo przy posesji 84
wraz z odwodnieniem i przebudową sieci Nn”.
Celem opracowania jest uzyskanie dokumentacji formalno-prawnej i uzgodnień dla
uzyskania

możliwości

realizacji

inwestycji

zgodnie

z

przyjętymi

projektowymi.
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rozwiązaniami

B. OPIS TECHNICZNY
1. Opis stanu istniejącego
Obszar objęty opracowaniem stanowi ul. Plebiscytowa zlokalizowana na północ od
centrum miasta Mikołów – województwo śląskie. Jest to droga gminna o klasie Z (droga
zbiorcza) i szerokości 5,5m. Stanowi dojazd do zabudowań.
Nawierzchnię jezdni stanowi beton asfaltowy. W kilku miejscach widoczne są spękania
nawierzchni. Brak jest istniejących chodników. Zjazdy do budynków wykonane są z kostki
brukowej.
Odwodnienie odbywa się do istniejącej kanalizacji deszczowej, poprzez wpusty
deszczowe.
W terenie objętym opracowaniem, istnieją następujące sieci i urządzenia uzbrojenia terenu:
• wodociąg
• sieć gazowa
• sieć energetyczna
• kanalizacja deszczowa i sanitarna
• sieć teletechniczna
2. Opis stanu projektowanego
Przedmiotem opracowania jest „Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie
wraz z poszerzeniem jezdni do 6m na odcinku od ul. Świerkowej do stacji trafo przy posesji
84 wraz z odwodnieniem i przebudową sieci Nn”. Początek opracowania znajduje się w
rejonie ul. Derkaczy. Koniec opracowania – przed pętlą autobusową przy skrzyżowaniu z ul.
Katowicką (długość odcinka opracowania km 0,4+37,96).
Projekt przewiduje poszerzenie jezdni ul. Plebiscytowej o 0,5m. Od początku zakresu
(0,0+00,00km) do 0,1+43,31km jezdnia zostanie poszerzona z prawej strony (od strony ul.
Wiązowej i Słowiczej). Od 0,0+85,20km do końca zakresu jezdnia zostanie poszerzona z
lewej strony, po stronie ul. Katowickiej).
Zaprojektowano chodnik po prawej stronie jezdni. Na odcinku, na którym poszerzona
zostanie prawa część jezdni chodnik będzie miał szerokość zmienną: 1,5÷1,9m. Zgodnie z
wytycznymi uzyskanymi od Inwestora, chodnik należy wykonać w sposób zapewniający
wykorzystanie w maksymalnym stopniu przestrzeni uzyskanej po podziale działek. Chodnik
należy wykonać do cokołu przebudowywanego ogrodzenia. Na pozostałym odcinku (od ul.
Słowiczej do końca zakresu) szerokość chodnika wynosi 2,0m. Na wysokości posesji nr 200
chodnik zostanie miejscowo zawężony do 1m szerokości – brak zgody na wycinkę drzewa.
Nawierzchnia asfaltowa jezdni a także krawężnik po stronie projektowanego chodnika
(od ul. Słowiczej do końca zakresu) pozostają bez zmian.
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W celu wykonania korytowania pod warstwy poszerzenia, należy odciąć pas o szerokości
0,4m istniejącego asfaltu po stronie poszerzenia.
W miejscach gdzie istniejące chodniki łączą się z projektowanymi należy je dowiązać
wysokościowo poprzez przebrukowanie (rozebranie istniejącego chodnika, wyrównanie
podbudowy i ułożenie ponownie tej samej kostki brukowej).
Bramy wjazdowe i ogrodzenia
Po stronie poszerzanej jezdni należy rozebrać i przełożyć ogrodzenia posesji o
łącznej długości 406m wraz z 10 bramami wjazdowymi. W projekcie przewidziano rozbiórkę
istniejących ogrodzeń i bram, a następnie ich przestawienie oraz odtworzenie.
Na istniejących zjazdach indywidualnych do posesji, niezbędne będzie
przebrukowanie części nawierzchni zjazdów dopasowując ich krawędź do nowej nawierzchni.
Schody terenowe
Z uwagi na różnicę poziomów pomiędzy istniejącymi wejściami na teren
przyległych posesji, a projektowanym ciągiem pieszym (dwa przypadki), w ramach zadania w
dokumentacji ujęto wykonanie schodów terenowych. Schody terenowe oraz podjazdy
zaprojektowano wg „Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych”.
Schody terenowe przewidziano wykonać o nawierzchni z kostki brukowej gr.6cm
ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ograniczone z obu stron oraz z „czoła”
obrzeżem betonowym 8x30x100cm. Stopnie zaprojektowano o wysokości 14cm i szer.35cm.
Na spocznikach schodów na działce 2554/84 należy zamontować maty antypoślizgowe.
Murek oporowy
Na działce nr 2554/84 (stary numer działki 2271/84) wykonać mur oporowy z
pustaków szalunkowych, wraz z ogrodzeniem posadowionym bezpośrednio na murze. Po
budowie poszerzenia jezdni zachodzi konieczność wykonania murków oporowych lub palisad
utrzymujących konstrukcję poszerzenia oraz zachowania 0,5 m skrajni jezdni.
Z uwagi iż różnica poziomów dochodzi do około 70cm, zaprojektowano murki
oporowe z pustaków szalunkowych typu CC-1 25x20x50cm, zalewanych betonem C20/25 i
zbrojonych co drugi pustak stalą A2 18G2-b (wg rysunku projektowego). Pustaki należy
ustawić na ławie żelbetowej szer.60cm, posadowionej na chudym betonie gr.10cm. Całość
murku należy zaizolować 1xAbizol R + 2xAbizol P + folia PE gr.0,4mm.
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Zgodnie z uzgodnieniem z właścicielem terenu murek ten będzie również cokołem dla
ogrodzenia wykonanego z rur stalowych i siatki ogrodzeniowej. Na słupki ogrodzeniowe
zamontować siatkę ogrodzeniową ocynkowaną powlekaną PCV o wysokości 1,5 m. Bramki
wejściowe należy zamontować przenosząc istniejące konstrukcje.
Zabezpieczenie skarp
Należy wykonać zabezpieczenie skarpy płytami ażurowymi na lewostronnym odcinku
poszerzanej drogi: od km 0,0+95,14 do km 0,1+85,71. Zastosować płyty o wymiarach
40x60x10, ułożone na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm. Powierzchnia
łączna płyt: 50m2.
Zakres prac będzie polegał na:
- nacięciu nawierzchni asfaltowej po stronie poszerzenia jezdni
- korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne;
- wykonaniu wpustów deszczowych wraz z przykanalikami;
- wykonaniu warstw konstrukcyjnych; jezdni i chodnika;
- odwodnieniu drogi;
- zabezpieczeniu sieci uzbrojenia podziemnego.

2.1. Dane liczbowe
Długość łączna projektowanego odcinka drogi
Powierzchnia poszerzanej jezdni
Powierzchnia całkowita jezdni po poszerzeniu
Powierzchnia chodników
Powierzchnia zjazdów

- Lc = 430,71 m
- Pj = 270 m2
- Pjc = 2585 m2
- Pch = 604 m2
- Pz = 216 m2

2.2. Droga w planie
Przebieg trasy pozostaje bez zmian. Szerokość po poszerzeniu jezdni w świetle
krawężników wynosi 6,0m.
Po prawej stronie drogi, bezpośrednio przy jezdni, zaprojektowano chodnik o szerokości
2m (1,5m na odcinku od początku zakresu do ul. Słowiczej).
2.3. Droga w profilu
Niweleta jezdni pozostaje bez zmian.
Na rys. nr 2 pokazano niweletę w osi poszerzonej jezdni oraz profil podłużny góry
projektowanego krawężnika (w miejscach poszerzeń jezdni).
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2.4. Droga w przekrojach poprzecznych
Zaprojektowane poszerzenie jest przedłużeniem lewej części jezdni, o takim samym
spadku poprzecznym jak jezdnia.
Projektowany chodnik zlokalizowany jest bezpośrednio przy jezdni, oddzielony od niej
istniejącym krawężnikiem. Spadek poprzeczny wynosi 2%, skierowany w kierunku jezdni.
Nawierzchnię stanowi betonowa kostka brukowa koloru szarego o grubości 8cm.
W ciągu chodnika przewidziano wykonanie zjazdów indywidualnych do zabudowań.
Będą one wykonane z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego o grubości 8cm.
2.5. Skrzyżowania
a) Skrzyżowanie z ulicą Wiązową
Ul. Plebiscytowa krzyżuje się z ul. Wiązową. Jest to skrzyżowanie zwykłe.
Ul. Wiązowa jest ul. podporządkowaną względem ul. Plebiscytowej.
Krawędzie jezdni na skrzyżowaniu wyokrąglono łukami o promieniu R=6m.
Nawierzchnia skrzyżowania – bet. Kostka brukowa koloru czerwonego.
b) Skrzyżowania z drogami gruntowymi
Po stronie chodnika wykonać jako zjazdy z kostki brukowej koloru czerwonego, grub.
8cm.

2.6. Konstrukcja nawierzchni
Klasa drogi „Z” (droga zbiorcza), dla której przyjęto kategorię obciążenia ruchem KR2.
Projektowane typy konstrukcji nawierzchni przyjęto w oparciu o Rozporządzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
Poz. 430).
Na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez „Przedsiębiorstwo
Wiertniczo – Geologiczne Sp. z o.o.” z Tych (w maju 2009) – w podłożu projektowanej
nawierzchni stwierdzono występowanie gruntów zaliczonych do grupy nośności podłoża G2G3. Podłoże należy doprowadzić do grupy nośności G1 poprzez wymianę warstwy słabego
podłoża na kruszywo łamane o uziarnieniu 0/63, grubości 30cm, dla CBR>25%.
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Konstrukcja poszerzenia ul. Plebiscytowej
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
- warstwa wzmacniająca - geokompozyt
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5
- warstwa wymienionego podłoża z kruszywa łamanego stabiliz. mech. 0/63
- warstwa odcinająca z piasku
RAZEM:

5 cm
7 cm
20 cm
30 cm
12 cm
----------74 cm

UWAGA:
Zgodnie z zaleceniami Wymagań Technicznych WT-2, dobór uziarnienia (warstw
asfaltowych) pozostawia się Wykonawcy po uprzednim zatwierdzeniu przez Inwestora.
Sprawdzenie warunku mrozoodporności:
Dla obciążenia ruchem KR2, grupy nośności podłoża G2-G3 i głębokości przemarzania
Hz=1m
Sumaryczna grubość warstw:
H ≥ 0,55 * Hz
H ≥ 0,55 * 1,0 = 0,55m
Przyjęta grubość 74cm, warunek mrozoodporności został spełniony
Konstrukcja chodnika
- warstwa ścieralna bet. kostka brukowa, kolor szary
- podsypka piaskowa
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5
RAZEM:
Konstrukcja zjazdów
- warstwa ścieralna bet. kostka brukowa, kolor czerwony
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/63
RAZEM:

8 cm
3 cm
20 cm
----------31 cm

8 cm
3 cm
10 cm
25 cm
----------46 cm

2.7. Obramowania jezdni i chodnika
Obramowanie jezdni stanowią krawężniki betonowe 15x30x100 wibroprasowane.
Po stronie poszerzenia obramowanie stanowić będzie projektowany krawężnik, natomiast po
stronie projektowanego chodnika jezdnię ograniczać będzie istniejący krawężnik.
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Krawężnik ułożyć należy na ławie betonowej z oporem wykonanej z betonu C12/15. Na
zjazdach zastosować krawężniki najazdowe. Odkrycie krawężnika wynosi 13 cm od góry
ścieku, natomiast na wjazdach odkrycie krawężnika powinno wynosić 3cm (mierząc od góry
ścieku).
Do obramowanie chodnika należy zastosować obrzeże betonowe 8x30x100 ułożone na
ławie betonowej z bet. C12/15.
Zastosowane materiały muszą być kl. I-szej i powinny posiadać atesty, certyfikaty lub
aprobaty techniczne stwierdzające dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

2.8. Odwodnienie
Wody deszczowe z projektowanego odcinka drogi odprowadzane będą poprzez
ukształtowanie spadków poprzecznych i podłużnych jezdni. Odprowadzenie odbywać się
będzie za pomocą ścieków przykrawężnikowych – po obu stronach jezdni. Ze ścieków wody
odprowadzane będą do kratek ściekowych (wpustów ulicznych), a następnie do kanalizacji
deszczowej.
Wpusty uliczne należy wykonać z kręgów betonowych ø500mm z osadnikiem, z których
woda odprowadzana będzie do kanalizacji deszczowej za pomocą przykanalików z rur PVC
ø200mm z zastosowaniem przejść szczelnych przy wpięciach do studni rewizyjnych.
W związku z poszerzeniem jezdni, likwidacji ulegną wszystkie wpusty w miejscach
poszerzeń. Na poszerzonym odcinku należy zabudować nowe wpusty.
Dodatkowo zaprojektowane zostały nowe wpusty (13 szt.). Ich lokalizacja przedstawiona
jest na planie zagospodarowania terenu – rys. nr 1. Dwa istniejące wpusty należy
wyremontować.
Wpusty uliczne deszczowe:
L.p.

Oznaczenie odcinka

Ilość, szt.

1.

Projektowane

13

2.

Istniejące - do remontu

2

3.

Istniejące do pozostawienia

3
18 sztuk

RAZEM
Projekt odwodnienia stanowi odrębne opracowanie.
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2.9. Zabezpieczenie sieci teletechnicznej
Zgodnie z pismem TP S.A. kable ziemne miedziane oraz kabel światłowodowy należy
zabezpieczyć. Urządzenia teletechniczne podziemne w punktach nowo powstałych
skrzyżowań i zbliżeń z częściami jezdnymi dróg lub innymi mediami należy zabezpieczyć za
pomocą rur dwudzielnych AROT zgodnie z normą Zn-96/tp s.a. – 004.
Z uwagi na orientacyjny charakter lokalizacji istniejących urządzeń podziemnych
wykonawca winien wykonać przekopy kontrolne o wymiarach 2x0,6x 1 mb co 10 m
poprzecznie do przebiegu urządzeń teletechnicznych w obrębie pasa drogowego w celu
dokładnego zlokalizowania ( położenie, szerokość i głębokość ) tych urządzeń. Po ustaleniu
lokalizacji przebiegu kabli należy w miejscach wymagających zabezpieczenia odkryć kable
na cały niezbędnym odcinku. Wszystkie prace wykonywać ręcznie i starannie z dużą
ostrożnością. Ponieważ w miejscu prowadzonych prac przebiegają kable teletechniczne
miedziane i światłowodowe przewidziano wykonanie zabezpieczenia dla obu tych kabli pod
zjazdami i w miejscach koniecznych. Wykonawca powinien zapewnić na czas prowadzenia
robót właściwy nadzór techniczny ze strony użytkowników istniejących urządzeń
podziemnych.
W związku z powyższym na wszystkich wjazdach istniejących i projektowanych w
ramach inwestycji, w miejscach zbliżeń do krawędzi jezdni oraz pod drogami bocznymi na
wszystkie kable teletechniczne i kable światłowodowe należy założyć rury ochronne
dwudzielne fi 110 AROT.
Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien zapoznać się z treścią pism
uzgadniających oraz porozumień zawartych z właścicielami gruntów i przestrzegać zawartych
w nich zaleceń.
Roboty ziemne w przypadku zbliżenia lub skrzyżowania z istniejącymi urządzeniami
prowadzić ręcznie w obecności uprawnionych przedstawicieli użytkowników istniejących
urządzeń podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego.
Do protokołu odbioru wykonawca winien dołączyć dokumentację powykonawczą
wybudowanej sieci oraz geodezyjny pomiar powykonawczy.
Kable w istniejącej i projektowanej kanalizacji należy wciągać do otworów, które
każdorazowo należy uzgodnić z użytkownikiem.
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2.10.

Sposób prowadzenia robót

Podczas realizacji robót budowlanych występuje zagrożenie w postaci pracy ciężkiego
sprzętu mechanicznego. Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, może
być wykorzystany sprzęt: spycharki, ładowarki, samochody ciężarowe, młoty pneumatyczne,
piły mechaniczne, koparki, itp.
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością
Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone przez Inwestora.
Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być
usunięte z terenu budowy.
Doły (wykopy) powstałe w trakcie prowadzenia robót, znajdujące się w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody
opadowej.
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy
wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić
zgodnie z wymaganiami określonymi w ST.
Wszystkie istniejące skrzynki zasuwowe na sieci i podłączeniach znajdujące się w
projektowanych ciągach pieszo-jezdnych należy wyregulować do rzędnych projektowych.
Studzienki kanalizacyjne zlokalizowane w zakresie remontu należy dostosować do rzędnych
projektowanej nawierzchni.

2.11.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

UWAGA:
Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa i atesty dopuszczające je do stosowania
w budownictwie.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,
pod nadzorem osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane,
zachowując zasadę starannego wykonania robót.
Prowadzenie prac w pobliżu istniejących sieci uzbrojenia terenu
(gazowej, ciepłowniczej, teletechnicznej, wodociągowej, elektrycznej)
należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem odpowiednich służb,
z powiadomieniem przed przystąpieniem do robót
(zgodnie z zapisami zamiennymi w uzgodnieniach branżowych).
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II.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. nr 1
Rys. nr 1.1

Orientacja
Plan zagospodarowania terenu
Plan sytuacyjny

skala 1:500
skala 1:500

Rys. nr 2

Profil podłużny

skala 1:500/50

Rys. nr 3.1
Rys. nr 3.2
Rys. nr 3.3
Rys. nr 3.4
Rys. nr 3.5
Rys. nr 3.6
Rys. nr 3.7
Rys. nr 3.8

Przekrój typowy A-A
Przekrój typowy B-B
Przekrój typowy C-C
Przekrój typowy D-D
Przekrój typowy przez zjazd
Przekrój typowy przez skrzyżowanie
Przekrój typowy przez mur oporowy
Przekrój typowy – przełożenie i zabezpieczenie
kabli telekomunikacyjnych

skala 1:50, 1:25
skala 1:50, 1:25
skala 1:50, 1:25
skala 1:50, 1:25
skala 1:50, 1:25
skala 1:50, 1:25
skala 1:50, 1:25

Przekroje poprzeczne 1-5
Przekroje poprzeczne 6-10
Przekroje poprzeczne 11-15

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100

Rys. nr 4.1
Rys. nr 4.2
Rys. nr 4.3

skala 1:50
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ODLEGŁOŚCI

SPADKI I ŁUKI POZIOME

RZĘDNE ISTNIEJĄCE

SPADKI I ŁUKI PIONOWE

RZĘDNE PROJEKTOWANEGO
LEWOSTRONNEGO KRAWĘŻNIKA

p.p 284,00

RZĘDNE PROJEKTOWANEGO
PRAWOSTRONNEGO KRAWĘŻNIKA

285,00

286,00

287,00

288,00

289,00

288,10

L=10,59m

prosta
L=12,06m

0,0

288,11

288,17
288,19

288,23
288,25

prosta
L=18,28m

L=15,47m

i=1,14%

288,20
288,23
288,25

288,35

26,19

288,41

288,46

288,51

288,55 wpust uliczny prawostronny kr0

288,51
288,49
288,48

288,50
288,50

61,94
61,26
62,50

288,56

288,51

58,04

L=30,66m

288,48

288,34
prawostronny

Ł1: R=240m, T=15,98m,
WS=0,53m, α =7,62 °, Ł=31,92m

R=2500m,T=18,00m
Ł=36,00m,f=0,06m

288,52 rzędna załomu 288,55
288,47

288,49

288,49
288,51

288,47

69,82

77,81

początek zakresu opracowania km 0,0+00,00

288,14

i=0,3%

15,28

288,26

288,39

30,34

50,99

290,00

-03,90
288,14

00,00
02,62

10,59
12,06

18,38
19,38

288,45

36,16

44,06
44,91

49,83
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288,54

i=0,3%
288,44 288,51 288,42

92,72

288,44

89,64

288,47 288,53 288,52

85,20

początek lewostronnego poszerzenia

0,1

prosta
L=81,01m

288,41

288,42
wpust uliczny obustronny kr1,kr2

R=2500m,T=32,88m
Ł=65,76m,f=0,22m

288,34
prawostronny

288,45 288,52 288,51

07,69

288,53
288,56 288,63 288,62
288,58 288,62 288,64 rzędna załomu 288,36

koniec prawostronnego poszerzenia

289,29
prawostronny

L=13,97m

i=2,33%

289,27
lewostronny

288,70
288,78 288,84 288,77

40,49
43,31

wpust uliczny obustronny kr3,kr4

289,35 289,41

289,45 289,50

0,2

R=1700m,T=23,46m
Ł=46,92m,f=0,16m

skala 1:500/50

Ł2: R=2000m, T=50,63m,
WS=0,64m, α =2,90 °, Ł=101,23m

289,68
289,75 289,73

289,79
rzędna załomu 289,99

289,83 289,89

289,89 289,95

19,37

L=32,84m

289,85

i=0,43%

289,81

289,75 289,81

52,21

289,79 289,84

44,50

289,34
lewostronny

prosta
L=28,96m

289,72 289,70
289,63

L=44,95m

wpust uliczny lewostronny kr5a

289,53 289,59
289,52 289,58

i=1,05%

289,45
289,46 289,44

wpust uliczny prawostronny kr5

289,36
prawostronny

289,40

289,34 289,30

289,35

89,82

0,3

289,28 289,34

97,16

prosta
L=69,11m

L=34,11m

289,05
288,98 289,04

i=1,9%

288,54
lewostronny

wpust uliczny obustronny kr6,kr7

R=1000m,T=9,90m
Ł=19,80m,f=0,05m

288,57 288,63
288,51

288,56
prawostronny

rzędna załomu 288,44

288,39 288,37
288,40
288,33 288,39
288,32 288,38

i=
3,88%

L=
4,41m

287,88 287,86
287,88

Ł3: R=220m, T=28,26m,
WS=1,81m, α =14,64 °, Ł=56,21m

R=1000m,T=10,35m
Ł=20,70m,f=0,05m

rzędna załomu 287,48

287,53 287,59
287,52 287,59

287,01
lewostronny

287,29 287,36
287,22

L=24,34m

83,95

PROFIL PODŁUŻNY UL. PLEBISCYTOWA

288,94 289,00

49,86

95,91

288,34
lewostronny

288,43

94,59

99,36

03,42

288,49

17,40

21,40
24,26
25,60

289,12 289,18

58,48

67,04

72,45

85,00
88,34

93,75

289,91 289,97

23,96

31,61

38,76

289,72

54,61
57,64
61,31

73,04
74,54

79,67
79,89
83,37

289,29

95,42

93,36

289,14

04,34

09,84
12,79

288,63 288,69

31,27
34,06
35,78

41,17
41,28
43,30
43,65

288,12
288,06 288,03

49,65
51,07

55,49
55,70

76,19
66,19

00,00
79,35

85,58

287,13
287,13 287,19

wpust uliczny obustronny
kr8,kr9

i=1,81%

287,03
prawostronny

286,86 286,93

0,4

99,86
00,53
02,66

286,85 286,91
286,82 286,90

286,66
286,65

i=1,58%
L=9,18m
prosta L=0,30m

286,65 286,70
286,62 286,62
286,60
286,56

wpust uliczny KRD1
286,48 286,54
286,48 286,54

koniec zakresu opracowania km 0,4+37,96

Ł

Ł

niweleta góry lewostronnego krawężnika (tylko poszerzenie)

niweleta góry prawostronnego krawężnika (tylko poszerzenie)

niweleta w osi poszerzonej jezdni
287,03
prawostronny

Ł4: R=220m, T=4,66m,
WS=0,71m, α =34,48 °, Ł=9,03m

i=0,81%

prosta
L=28,77m

L=28,25m

wpust uliczny KRD2

286,74
286,73

287,03
prawostronny

11,71
12,91

22,63
23,70
27,13
28,78
29,03
31,48

37,66
37,96

JEZDNIA

ZJAZD

ZIELEŃ

Cokół przebudowywanego
ogrodzenia

CHODNIK

291,0

290,0

289,0

288,40

JEZDNIA

288,40
288,52

291,0

290,0

289,0

288,0

287,0

286,0

288,26 288,26

285,0

0,00

284,0

288,23

p.p 283.00
RZĘDNE PROJEKTOWANE

291,0

290,0

3,11

JEZDNIA

288,0

287,0

286,0

285,0

284,0

CHODNIK

ZIELEŃ

:

ZAKRES OPRACOWANIA

PODPIS:

PODPIS:

Umocnienie skarpy
płytami ażurowymi

OPRACOWA Ł:

ZAKRES OPRACOWANIA

PODPIS:

TYTUŁ:

PROJEKT:

PROJEKTOWA Ł:

ZAKRES OPRACOWANIA

SPRAWDZIŁ:

UL. OGRÓDKOWA 10
2-600 O WI CIM-ZABORZE

SKALA

NR PROJEKTU

NR RYS
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289,0

288,0

287,0

286,0

285,0

284,0

p.p 283.00
RZĘDNE PROJEKTOWANE
RZĘDNE ISTNIEJĄCE
ODLEGŁOŚCI

6,08

RZĘDNE ISTNIEJĄCE
ODLEGŁOŚCI

p.p 283.00
RZĘDNE PROJEKTOWANE
RZĘDNE ISTNIEJĄCE
ODLEGŁOŚCI

288,55 288,55
4,54

288,52
288,41

288,35

-3,00

4,11

:

PROJEKT:

OPRACOWA Ł:

ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

PODPIS:

PODPIS:

PODPIS:

TYTUŁ:

PROJEKTOWA Ł:

ZAKRES OPRACOWANIA

SPRAWDZIŁ:

UL. OGRÓDKOWA 10

2-600 O WI CIM-ZABORZE

NR PROJEKTU

SKALA

NR RYS
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:

PROJEKT:

OPRACOWA Ł:

ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

PODPIS:

PODPIS:

PODPIS:

TYTUŁ:

PROJEKTOWA Ł:

ZAKRES OPRACOWANIA

SPRAWDZIŁ:

UL. OGRÓDKOWA 10

2-600 O WI CIM-ZABORZE

NR PROJEKTU

SKALA

NR RYS
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C

B

SZCZEGÓŁ "A"
wymiary w [cm]
skala 1:25

+12

+18

krawężnik bet. typ "A" wibroprasowany
o wym. 15x30x100cm wraz ze ściekiem
z bet. kostki brukowej typ 'prostokąt'
o wym. 8x10x30cm ułożony na podsypce
cem. - piaskowej 1:4 o grubości 3cm
oparty na ławie bet. z oporem beton C12/15 0,12 m 3/mb

+2

+6

PRZEKRÓJ B-B
wymiary w [cm]
skala 1:50

PRZEKRÓJ C-C
wymiary w [cm]
skala 1:50

SZCZEGÓŁ "B"
wymiary w [cm]
skala 1:25

obrzeże bet. o wym 8x30x100cm
ułożone na ławie bet. z oporem
- beton C12/15 0,035m 3/mb

0

poziom jezdni
(nie ścieku)

B

C

(Zjazd na ul. Plebiscytowej w Mikołowie)

B

A

wymiary w [cm]
skala 1:50

+12

+18

SZCZEGÓŁ "D"
wymiary w [cm]
skala 1:25

PRZEKRÓJ A-A
wymiary w [cm]
skala 1:50

krawężnik bet. najazdowy wibroprasowany
o wym. 15x22x100cm ułożony na podsypce
cem. - piaskowej 1:4 o grubości 3cm
oparty na ławie bet. z oporem beton C12/15 0,09 m 3/mb

B

A

+7 +6

2%

Ł

0 -1 +2 +3

PRZEKRÓJ TYPOWY PRZEZ ZJAZD

D

C

+2

+6

SZCZEGÓŁ "C"
wymiary w [cm]
skala 1:25

krawężnik granitowy
o wym. 15x22x100cm wraz ze ściekiem
z bet. kostki brukowej typ 'prostokąt'
o wym. 8x10x20cm ułożony na podsypce
cem. - piaskowej 1:4 o grubości 3cm
oparty na ławie bet. z oporem beton C12/15 0,124 m 3/mb

Ł
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A
A

8cm
3cm
10cm

w-wa ścieralna bet. kostka bruk.
podsypka cem. - piaskowa 1:4
podbudowa zasadn. z kruszywa łamanego
stabilizowanego mech. 0/31,5

25cm

podbudowa pomoc. z kruszywa łamanego
stabiliz. mech. o uziarn. ciągłym 0/63

46cm

ŁĄCZNIE

C

B

SZCZEGÓŁ "A"
wymiary w [cm]
skala 1:25

+12

+18

krawężnik bet. typ "A" wibroprasowany
o wym. 15x30x100cm wraz ze ściekiem
z bet. kostki brukowej typ 'prostokąt'
o wym. 8x10x30cm ułożony na podsypce
cem. - piaskowej 1:4 o grubości 3cm
oparty na ławie bet. z oporem beton C12/15 0,12 m 3/mb

+2

+6

PRZEKRÓJ B-B
wymiary w [cm]
skala 1:50

PRZEKRÓJ C-C
wymiary w [cm]
skala 1:50

SZCZEGÓŁ "B"
wymiary w [cm]
skala 1:25

obrzeże bet. o wym 8x30x100cm
ułożone na ławie bet. z oporem
- beton C12/15 0,035m 3/mb

0

poziom jezdni
(nie ścieku)

B

C

(Zjazd na ul. Plebiscytowej w Mikołowie)

B

A

wymiary w [cm]
skala 1:50

+12

+18

SZCZEGÓŁ "D"
wymiary w [cm]
skala 1:25

PRZEKRÓJ A-A
wymiary w [cm]
skala 1:50

krawężnik bet. najazdowy wibroprasowany
o wym. 15x22x100cm ułożony na podsypce
cem. - piaskowej 1:4 o grubości 3cm
oparty na ławie bet. z oporem beton C12/15 0,09 m 3/mb

B

A

+7 +6

2%

Ł

0 -1 +2 +3

PRZEKRÓJ TYPOWY PRZEZ ZJAZD

D

C

+2

+6

SZCZEGÓŁ "C"
wymiary w [cm]
skala 1:25

krawężnik granitowy
o wym. 15x22x100cm wraz ze ściekiem
z bet. kostki brukowej typ 'prostokąt'
o wym. 8x10x20cm ułożony na podsypce
cem. - piaskowej 1:4 o grubości 3cm
oparty na ławie bet. z oporem beton C12/15 0,124 m 3/mb

Ł
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A
A

8cm
3cm
10cm

w-wa ścieralna bet. kostka bruk.
podsypka cem. - piaskowa 1:4
podbudowa zasadn. z kruszywa łamanego
stabilizowanego mech. 0/31,5

25cm

podbudowa pomoc. z kruszywa łamanego
stabiliz. mech. o uziarn. ciągłym 0/63

46cm

ŁĄCZNIE

ZIELEŃ

PŁYTY AŻUROWE
na podsypce
piaskowej grub. 5cm

-1 ±0

POSZERZENIE
JEZDNI

A

+12

SZCZEGÓŁ "A"
wymiary w [cm]
skala 1:25

5cm
7cm
20cm

PRZEKRÓJ TYPOWY B-B
wymiary w [cm]
skala 1:50

2%

PROJEKTOWANY
CHODNIK

±0 +1

Ch

B
+5+6

ZIELEŃ

8cm

podsypka piaskowa

KONSTRUKCJA CHODNIKA
w-wa ścieralna z bet. kostki brukowej

31cm

Ł

Ł

20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mech. o uziarnieniu ciągłym 0/31,5
ŁĄCZNIE

3cm

Ch

(Konstrukcja nawierzchni dla poszerzenia oraz chodnika
ul. Plebiscytowej w Mikołowie)
ISTNIEJĄCA
JEZDNIA

istniejący krawężnik
istniejące w-wy konstrukcyjne

KONSTRUKCJA POSZERZENIA
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego
w-wa wzmacniająca - geokompozyt
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mech. o uziarnieniu 0/31,5
warstwa wymienionego podłoża z kruszywa łamanego
stabilizowanego mech. o uziarnieniu 0/63
w-wa odcinająca z piasku

30cm
12cm

ŁĄCZNIE

obrzeże bet. o wym 8x30x100cm
ułożone na ławie bet. z oporem
- beton C12/15 0,035m 3/mb

SZCZEGÓŁ "B"
wymiary w [cm]
skala 1:25

74cm

krawężnik bet. typ "A" wibroprasowany
o wym. 15x30x100cm wraz ze ściekiem
z bet. kostki brukowej typ 'prostokąt'
o wym. 8x10x30cm ułożony na podsypce
cem. - piaskowej 1:4 o grubości 3cm
oparty na ławie bet. z oporem beton C12/15 0,12 m 3/mb
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ZIELEŃ

PŁYTY AŻUROWE
na podsypce
piaskowej grub. 5cm

-1 ±0

POSZERZENIE
JEZDNI

A

+12

SZCZEGÓŁ "A"
wymiary w [cm]
skala 1:25

5cm
7cm
20cm

PRZEKRÓJ TYPOWY B-B
wymiary w [cm]
skala 1:50

2%

PROJEKTOWANY
CHODNIK

±0 +1

Ch

B
+5+6

ZIELEŃ

8cm

podsypka piaskowa

KONSTRUKCJA CHODNIKA
w-wa ścieralna z bet. kostki brukowej

31cm

Ł

Ł

20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mech. o uziarnieniu ciągłym 0/31,5
ŁĄCZNIE

3cm

Ch

(Konstrukcja nawierzchni dla poszerzenia oraz chodnika
ul. Plebiscytowej w Mikołowie)
ISTNIEJĄCA
JEZDNIA

istniejący krawężnik
istniejące w-wy konstrukcyjne

KONSTRUKCJA POSZERZENIA
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego
w-wa wzmacniająca - geokompozyt
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mech. o uziarnieniu 0/31,5
warstwa wymienionego podłoża z kruszywa łamanego
stabilizowanego mech. o uziarnieniu 0/63
w-wa odcinająca z piasku

30cm
12cm

ŁĄCZNIE

obrzeże bet. o wym 8x30x100cm
ułożone na ławie bet. z oporem
- beton C12/15 0,035m 3/mb

SZCZEGÓŁ "B"
wymiary w [cm]
skala 1:25

74cm

krawężnik bet. typ "A" wibroprasowany
o wym. 15x30x100cm wraz ze ściekiem
z bet. kostki brukowej typ 'prostokąt'
o wym. 8x10x30cm ułożony na podsypce
cem. - piaskowej 1:4 o grubości 3cm
oparty na ławie bet. z oporem beton C12/15 0,12 m 3/mb
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ZIELEŃ

PŁYTY AŻUROWE
na podsypce
piaskowej grub. 5cm

-1 ±0

POSZERZENIE
JEZDNI

A

+12

SZCZEGÓŁ "A"
wymiary w [cm]
skala 1:25

5cm
7cm
20cm

PRZEKRÓJ TYPOWY B-B
wymiary w [cm]
skala 1:50

2%

PROJEKTOWANY
CHODNIK

±0 +1

Ch

B
+5+6

ZIELEŃ

8cm

podsypka piaskowa

KONSTRUKCJA CHODNIKA
w-wa ścieralna z bet. kostki brukowej

31cm

Ł

Ł

20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mech. o uziarnieniu ciągłym 0/31,5
ŁĄCZNIE

3cm

Ch

(Konstrukcja nawierzchni dla poszerzenia oraz chodnika
ul. Plebiscytowej w Mikołowie)
ISTNIEJĄCA
JEZDNIA

istniejący krawężnik
istniejące w-wy konstrukcyjne

KONSTRUKCJA POSZERZENIA
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego
w-wa wzmacniająca - geokompozyt
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mech. o uziarnieniu 0/31,5
warstwa wymienionego podłoża z kruszywa łamanego
stabilizowanego mech. o uziarnieniu 0/63
w-wa odcinająca z piasku

30cm
12cm

ŁĄCZNIE

obrzeże bet. o wym 8x30x100cm
ułożone na ławie bet. z oporem
- beton C12/15 0,035m 3/mb

SZCZEGÓŁ "B"
wymiary w [cm]
skala 1:25

74cm

krawężnik bet. typ "A" wibroprasowany
o wym. 15x30x100cm wraz ze ściekiem
z bet. kostki brukowej typ 'prostokąt'
o wym. 8x10x30cm ułożony na podsypce
cem. - piaskowej 1:4 o grubości 3cm
oparty na ławie bet. z oporem beton C12/15 0,12 m 3/mb
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B

C

B

PRZEKRÓJ A-A
wymiary w [cm]
skala 1:50

Ł

Ł

Wymiary charakterystyczne dla skrzyżowań
z ul. Wiązową i ul. Słowiczą przyjąć zgodnie
z rys. nr 1 "Plan sytuacyjny"

Konstrukcję skrzyżowania z pominięciem krawężnika
najazdowego rozdzielającego istniejącą nawierzchnię
od kostki brukowej koloru czerwonego zastosować dla:
1) skrzyżowanie z ul. Słowiczą, km0,1+19,58

Konstrukcję skrzyżowania zastosować
dla nastepujących lokalizacji:
1) skrzyżowanie z ul. Wiązową, km0,0+67,30
2) skrzyżownaie z drogą gruntową, km0,2+74,24

w-wa odcinająca z piasku

ŁĄCZNIE

PRZEKRÓJ TYPOWY PRZEZ SKRZYŻOWANIE

B

+18

poziom jezdni
(nie ścieku)
+12
0

12cm

73cm

(Skrzyżowanie ul. Plebiscytowej z drogą gruntową km0,2+74,24)

D

E

+6

+2

SZCZEGÓŁ "D"
wymiary w [cm]
skala 1:25

krawężnik bet. najazdowy wibroprasowany
o wym. 15x22x100cm ułożony na podsypce
cem. - piaskowej 1:4 o grubości 3cm
oparty na ławie bet. z oporem beton C12/15 0,09 m 3/mb

B

A

wymiary w [cm], skala 1:50

PRZEKRÓJ C-C
wymiary w [cm], skala 1:50

E

C

+6

PRZEKRÓJ B-B
wymiary w [cm], skala 1:50

SZCZEGÓŁ "E"
wymiary w [cm]
skala 1:25

+2

SZCZEGÓŁ "C"
wymiary w [cm]
skala 1:25

krawężnik bet. typ "A" wibroprasowany
o wym. 15x30x100cm ułożony na podsypce
cem. - piaskowej 1:4 o grubości 3cm
oparty na ławie bet. z oporem beton C12/15 0,06 m 3/mb

warstwa wymienionego podłoża z kruszywa łamanego
stabilizowanego mech. o uziarnieniu 0/63

30cm

+7 +6

2%

0 -1 +2 +3

C

B

+18

+12

SZCZEGÓŁ "B"
wymiary w [cm]
skala 1:25

obrzeże bet. o wym 8x30x100cm
ułożone na ławie bet. z oporem
- beton C12/15 0,035m 3/mb

krawężnik granitowy
o wym. 15x22x100cm wraz ze ściekiem
z bet. kostki brukowej typ 'prostokąt'
o wym. 8x10x20cm ułożony na podsypce
cem. - piaskowej 1:4 o grubości 3cm
oparty na ławie bet. z oporem beton C12/15 0,124 m 3/mb
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3cm
20cm

w-wa ścieralna bet. kostka bruk.
koloru czerwonego
podsypka cem. - piaskowa 1:4
podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mech. o uziarnieniu 0/31,5

8cm

A
A

ZIELEŃ

PRZEKRÓJ TYPOWY C-C
wymiary w [cm]
skala 1:50

2%

+16 +17

B

POSZERZENIE PROJEKTOWANY
JEZDNI
CHODNIK

A

Ch

+12 +13
±0 -1

istniejący krawężnik

KONSTRUKCJA POSZERZENIA
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego

szerokość
zmienna:
150cm ÷ 190cm

8cm

podsypka piaskowa

KONSTRUKCJA CHODNIKA
w-wa ścieralna z bet. kostki brukowej

31cm

Ł

Ł

20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mech. o uziarnieniu ciągłym 0/31,5
ŁĄCZNIE

3cm

Ch

cokół
przebudowywanego
ogrodzenia

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mech. o uziarnieniu 0/31,5
warstwa wymienionego podłoża z kruszywa łamanego
stabilizowanego mech. o uziarnieniu 0/63
w-wa odcinająca z piasku

w-wa wzmacniająca - geokompozyt

12cm

ŁĄCZNIE

obrzeże bet. o wym 8x30x100cm
ułożone na ławie bet. z oporem
- beton C12/15 0,021m 3/mb

SZCZEGÓŁ "B"
wymiary w [cm]
skala 1:25

30cm

74cm

7cm
20cm

-

5cm

ISTNIEJĄCA
JEZDNIA

(Konstrukcja nawierzchni dla poszerzenia oraz chodnika
ul. Plebiscytowej w Mikołowie)

istniejące w-wy konstrukcyjne

SZCZEGÓŁ "A"
wymiary w [cm]
skala 1:25

krawężnik bet. typ "A" wibroprasowany
o wym. 15x30x100cm wraz ze ściekiem
z bet. kostki brukowej typ 'prostokąt'
o wym. 8x10x30cm ułożony na podsypce
cem. - piaskowej 1:4 o grubości 3cm
oparty na ławie bet. z oporem beton C12/15 0,12 m 3/mb
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ZIELEŃ

PRZEKRÓJ TYPOWY D-D
wymiary w [cm]
skala 1:50

Zj

2%

+7+6

D

POSZERZENIE PROJEKTOWANY
JEZDNI
ZJAZD

C
±0 -1 +2+3

istniejący krawężnik

KONSTRUKCJA POSZERZENIA
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego

7cm
20cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mech. o uziarnieniu 0/31,5

szerokość
zmienna:
150cm ÷ 190cm

30cm

warstwa wymienionego podłoża z kruszywa łamanego
stabilizowanego mech. o uziarnieniu 0/63
w-wa odcinająca z piasku

w-wa wzmacniająca - geokompozyt

12cm

ŁĄCZNIE

krawężnik bet. najazdowy wibroprasowany
o wym. 15x22x100cm ułożony na podsypce
cem. - piaskowej 1:4 o grubości 3cm
oparty na ławie bet. z oporem beton C12/15 0,09 m 3/mb

SZCZEGÓŁ "D"
wymiary w [cm]
skala 1:25

74cm

-

5cm

ISTNIEJĄCA
JEZDNIA

10cm

3cm

8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

KONSTRUKCJA ZJAZDU
w-wa ścieralna z bet. kostki brukowej

25cm
46cm

Ł

Ł

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mech. o uziarnieniu ciągłym 0/31,5
podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mech. o uziarnieniu ciągłym 0/63
ŁĄCZNIE

Zj

(Konstrukcja nawierzchni dla poszerzenia oraz zjazdów
ul. Plebiscytowej w Mikołowie)

istniejące w-wy konstrukcyjne

SZCZEGÓŁ "C"
wymiary w [cm]
skala 1:25

krawężnik bet. najazdowy wibroprasowany
o wym. 15x22x100cm wraz ze ściekiem
z bet. kostki brukowej typ 'prostokąt'
o wym. 8x10x20cm ułożony na podsypce
cem. - piaskowej 1:4 o grubości 3cm
oparty na ławie bet. z oporem beton C12/15 0,124 m 3/mb
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2

4

wymiary w [cm]
skala 1:20

3

4

PRZEKRÓJ TYPOWY PRZEZ MUR OPOROWY

1

Widok z góry murku oporowego
1
3

Ł

Ł

1

2

BETON C20/25
STAL AII 18G2-b

UWAGA:
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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3.

Część rysunkowa:
Rys. nr1
Rys. nr2
Rys. nr3
Rys. nr4
Rys. nr5
Rys. nr 6

Sytuacja
Profil kanału deszczowego
Typowa studnia fi1000
Przekrój przez wykop
Wpust deszczowy fi 500
Studnia osadnikowa

1 : 500
1 : 100/500
1 : 20
1 : 20
1 : 20
1: 20
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I. DANE OGÓLNE
1.1.

Zleceniodawca.

Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-100 Mikołów,

1.2.

Biuro projektowe.

Firma Projektowo-Handlowa „ROAD” s.c
Mieczysław Setlak, Łukasz Buczek
Ul. Ogródkowa 10
32-600 Oświęcim

1.3.

Podstawa formalno-prawna.

- Umowa zawarta pomiędzy Zleceniodawcą i Biurem Projektowym,
- Uzgodnienia branżowe
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane, tekst jednolity (Dz. U. Nr 106/2000
poz. 1126) z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie MSWiA z dn. 24.09.1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 126/98 poz. 839),
- Rozporządzenie MtiGM z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43
poz. 430),
- Ustalenia z Inwestorem.
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II. OPIS TECHNICZNY - KANALIZACJA DESZCZOWA
2.1. Stan projektowany.
W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się budowę chodnika przy ul.
Plebiscytowej w Mikołowie wraz z poszerzeniem jezdni do 6 m. Nawierzchnia
asfaltowa jezdni, a także krawężnik po stronie projektowanego chodnika pozostają bez
zmian. Natomiast po lewej stronie ulicy przewiduje się poszerzenie o 0,5 m i
zabudowę krawężnika. Wody deszczowe z projektowanego odcinka odprowadzane
będą częściowo do projektowanej oraz częściowo do istniejącej kanalizacji
deszczowej.
Ponieważ na odcinku od budynku nr 114 do rejonu ul. Świerkowej nie ma istniejącej
kanalizacji deszczowej projektuje się nową wykonaną w jezdni z wpięciem do
kanalizacji deszczowej projektowanej w ul. Świerkowej wg odrębnego opracowania.
Na pozostałym odcinku jezdni wpusty zostały włączone do istniejącej kanalizacji
deszczowej. W związku z poszerzeniem lewej strony jezdni likwidacji ulegną
istniejące wpusty lewostronne, a na poszerzeniu zostaną zabudowane nowe.
2.2. Rozwiązania projektowe.
Do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia zastosowane zostaną materiały i
wyroby budowlane umożliwiające prawidłowe działanie zaprojektowanego systemu
kanalizacyjnego. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby winny być wolne od wad
fabrycznych, posiadać długą żywotność oraz odpowiednie atesty, deklaracje
zgodności. Przy realizacji przedmiotowej inwestycji kanały o średnicach φ200, φ250
mm projektuje się z rur litych PVC (SN12) posiadające aprobatę GIG i IBDiM w
sztangach wraz z uszczelkami gumowymi.
Odprowadzenie wód powierzchniowych z drogi zapewniono poprzez odpowiednie
ukształtowanie spadków poprzecznych i podłużnych niwelety drogi.
Wody
deszczowe z projektowanego układu komunikacyjnego z obszaru zabudowanego
sprowadzane będą do projektowanych wpustów deszczowych. Wpusty należy
wykonać jako betonowe ø500. Wpusty deszczowe przewidziano wykonać z
osadnikiem szlamu o głębokości 0,5 m. Wpusty deszczowe przewiduje się podłączyć
przykanalikami ø200 PVC x 5,9 mm o zmiennych spadkach do projektowanych w
terenie studni deszczowych.
Na kanałach zgodnie z warunkami technicznymi projektuje się studnie umożliwiające
bezpośrednie połączenie z systemami rurowymi wykonane z PEHD ożebrowanych na
zewnątrz zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN476:2000, szczelność studzienki
odpowiada normie PN/B-10735:1992. Studzienki projektuje się na załomach trasy
oraz na włączeniach wpustów deszczowych do kolektora głównego. Odległości
maksymalne pomiędzy studzienkami nie przekraczają 50,0 m. Projektuje się
studzienki o średnicach φ1000.
Studnie wyposażone są w:
⇒
żeliwne włazy o średnicy φ600 mm – żeliwo sferoidalne ( wg normy PN-EN
124:2000). Klasa włazu dostosowana będzie do przewidywanych obciążeń tzn. Na
ulicach zastosować włazy klasy D400 z zatrzaskami i zawiasami oraz wkładką z PE
tłumiącą drgania.
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Studnie należy posadawiać na przygotowanym podłożu z warstwy ubitego piasku
grubości 10 cm i obsypać 30 cm warstwa piasku.W drogach zastosować pierścień
odciążający żelbetowy. W przypadku braku możliwości zabudowy pierścienia
odciążającego dopuszcza się zastosowanie alternatywnie studni stosując typową
zbrojona płytą przykrywową dostosowana do ruchu samochodowego. Włączenia rury
do studni winno zapewnia przejście szczelne producenta dające szczelność
uniemożliwiając infiltracje wody gruntowej i ekfiltrację ścieków. Zasypywanie
wykopu wokół studni powinno być wykonane materiałem sypkim w taki sposób, aby
zagwarantować staranne i równomierne wypełnienie wszystkich wolnych przestrzeni
po zewnętrznej stronie studni. Zagęszczenie gruntu wokół studni powinno odbywać
się stopniowo wg projektu technicznego. Wymaga się, aby minimalny stopień
zagęszczenia gruntu wg skali Proctora (SP) wynosił dla lokalizacji w terenie
zielonym: 95%, w drodze: 98 – 100%, przy wodzie gruntowej powyżej dna studni: 98
– 100%. Należy unikać kontaktu dużych i ostrych kamieni z powierzchnią zewnętrzną
studni.
Przed włączeniem do kanału ogólnospławnego zaprojektowano studnie Ø1000 z
osadnikami piasku. Jako osadnika zastosowano betonową studzienkę z osadnikiem o
głębokości 1,0 m z włazem żeliwnym φ600 klasy D400.
Roboty ziemne należy wykonywać częściowo mechanicznie, a częściowo ręcznie
wykopem otwartym. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w
planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/- 5 cm.
Przewody podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi
zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branżowych oraz wg uwag
zawartych na rysunkach profili zawartych w niniejszej dokumentacji. Wykopy w
obrębie kolizji z uzbrojeniem podziemnym prowadzić ręcznie oraz tam, gdzie tego
wymaga właściciel posesji.
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-66/B-02480, dający się
wyprofilować wg kształtu spodu przewodu celem zapewnienia jego oparcia na dnie
wzdłuż długości ¼ obwodu.
Rury układać na 20 cm podsypce piaskowej (zagęszczonej do stopnia zagęszczenia Is
=0,9) uważając by dno wykopu było wyrównane, a rura kanalizacyjna stykała się z
podłożem na całej swojej długości. Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do
uzyskania grubości warstwy przynajmniej 20 cm., z zagęszczeniem do stopnia
zagęszczenia Is=0,9. Obsypkę należy tak wykonać by zagwarantować rurze
dostateczne podparcie ze wszystkich stron, obciążenia mogły być przekazywane
równomiernie i nie występowały szkodliwe obciążenia miejscowe. Należy zwrócić
uwagę na poprawne zagęszczenie po obu stronach przewodu. Materiał służący do
wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania
podłoża. Sposób układania rur z PVC winien poznać wykonawca przed
przystąpieniem do robót. Szczegóły wykonania podaje w swoich informatorach
producent rur kanalizacyjnych.
Przy montażu złączy kielichowych zwracać uwagę na czystość końcówek rur,
prawidłowe umieszczenie uszczelek w kielichach oraz liniowość i projektowany
spadek kanalizacji.
Przy zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym, ziemię w wykopie należy zagęszczać
warstwami, co 25 – 30 cm. Zasypkę należy wykonać warstwami gruntem mineralnym,
sypkim, drobno-lub średnioziarnistym pozbawionym kamieni (wg normy normy PN86/B-02480). Zasypkę należy bezwzględnie zagęszczać warstwami (25-30 cm) do Is
4
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= 0,9.

2.3.

Obliczenia hydrauliczne.

2.3.1. Obliczenie deszczu miarodajnego
Obliczenie deszczu miarodajnego wykonano w oparciu o PN-S-02204. Drogi
samochodowe. Odwodnienie dróg.
- opad średni roczny 800 mm
- t = 10 min
- p = 50% (c=2)
A
592
q = 0,667 = 0, 667 = 130 l /s x ha
t
10
Obliczenia dla wód opadowych wykonano w oparciu o wzór:
Q= q x ψ x F
gdzie:
Q- przepływ wód deszczowych [l/s]
F- zlewnia [ ha]
q- natężenie deszczu miarodajnego l/s/ha
ψ-współczynnik spływu dla drogi, chodnika = 0,9
Zlewnia A
Odcinek drogi od budynku 115 do ul. Świerkowej (projektowana kanalizacja)
FA = 150 mb x 7,5 m = 1125 m2=0,113 ha
QA = 130 x 0,9 x 0,113 = 13,2 dm3/s
Zlewnia B
Odcinek drogi od stacji trafo do budynku 115 (istniejąca kanalizacja)
FB = 200 mb x 7,5m = 550 m2=0,15 ha
QB = 130 x 0,9 x 0,15 = 17,55 dm3/s
Całkowita ilość wód opadowych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej wynosi:
Q=30,75 dm3/s
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2.4

Składowanie i magazynowanie materiału.

Magazynowane rury z PVC na placu budowy powinny być zabezpieczone przed
szkodliwym
oddziaływaniem
promieni
słonecznych,
natomiast
dłuższe
magazynowanie rur powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych lub
zadaszonych. Rury powinny być układane na podkładach i przekładach drewnianych.
Nie wolno składować rur cięższych na rurach lżejszych. Szerokość stosu
składowanych rur należy ograniczać wspornikami pionowymi z drewna. Rury należy
składować kielichami naprzemiennie, a temperatura w miejscu składowania nie
powinna przekraczać 30°C.
2.5

Roboty ziemne.

Ułożenie
projektowanych
kanałów
należy
wykonać
w
wykopach
wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych i rozpartych szerokości 1,2m.
Umocnienie ścian należy wykonać za pomocą wyprasek stalowych lub bali
drewnianych o gr. 50mm sposobem ażurowym. Do rozporu należy użyć rozpór o
średnicy Ø160mm o rozstawie w pionie co 1,0m. Obudowa wykopu powinna
wystawać 5 – 10cm ponad teren.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych (wykonaniem wykopów) należy dokładnie
rozpoznać całą trasę wzdłuż wytyczonej osi, przygotować punkty wysokościowe, a
kołki wyznaczające oś kanału zabezpieczyć świadkami umieszczonymi poza
gabarytem wykopu i okładem urobku. Wykopy należy rozpoczynać w miejscach
lokalizacji studzienek rewizyjnych. Wykopy należy rozkładać od strony połączenia z
istniejącą kanalizacją deszczową.
Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości
co najmniej 0,6m od krawędzi wykopu.
Podłoże powinno być podłużnie wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną
czwartą swojej powierzchni i zgodnie ze spadkiem wyznaczonym na danym odcinku
na przynależnych profilach. Rury należy układać na podsypce piaskowej grubości
20cm.
Zasyp kanału należy przeprowadzić w trzech etapach:
I etap – wykonanie warstwy ochronnej (podsypka i obsypka) z wyłączeniem
odcinków na złączach,
II etap – po próbie szczelności złącz rur należy wykonać warstwę ochronną w
miejscach złączy,
II etap – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zagęszczaniem do wysokości podbudowy pod drogą. Odbudowa
nawierzchni drogi zgodnie z konstrukcją poszerzenia:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
- podbudowa pomocnicza z kruszywa
łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5
- warstwa wymienionego podłoża z

5 cm
7 cm
20 cm
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kruszywa łamanego stabiliz. mech. 0/63
- warstwa odcinająca z piasku

30 cm
12 cm

Obsypkę należy prowadzić do zagęszczonej warstwy o grubości 20cm nad rurą.
Zaleca się stosowanie sprzętu, który może jednocześnie zagęszczać po obu stronach
przewodu. Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości co
najmniej 10cm od rury. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodu
bezpośrednio na rury.

2.6

Próby szczelności.

Złącza kanałów powinny być odsłonięte do momentu przeprowadzenia próby
szczelności zgodnie z normą PN-EN 1610 „Budowa i badania przewodów
kanalizacyjnych”.
Zaleca się przeprowadzenie próby szczelności
osobno dla przewodów rur
kanalizacyjnych z PVC, osobno dla studzienek.
Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu muszą być na okres próby
zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Połączenia kielichowe muszą być
czasowo zabezpieczone przed rozłączeniem w czasie próby.
Badanie szczelności należy wykonać z użyciem powietrza (metoda L) lub z użyciem
wody (metoda W).
2.7 Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem.
W przypadku prowadzenia prac w pobliżu gazociągów i wodociągów, kabli
teletechnicznych i energetycznych należy bezwzględnie wykonać wykopy
kontrolne w celu ustalenia dokładnego przebiegu tych sieci oraz głębokości
posadowienia. W projekcie przyjęto normatywne przykrycie.
Skrzyżowania projektowanych kolektorów kanalizacji deszczowej z kablami
energetycznymi, kablami teletechnicznymi, istniejącymi gazociągami i wodociągami
należy wykonać wg norm oraz warunków podanych w odpowiednich uzgodnieniach.
Wykopy w obrębie linii energetycznych nad i pod ziemnych wykonywać po
zgłoszeniu robót przez wykonawcę do Rejonu Energetycznego i pod nadzorem
pracownika RE. Przy skrzyżowaniu z napowietrznymi liniami energetycznymi nie
używać sprzętu z wysokim wysięgnikiem. Skrzyżowania z gazociągami wykonywać
pod nadzorem Rozdzielni Gazu, a przewody gazowe należy zabezpieczyć rurami
ochronnymi zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branżowych.
W związku z występowaniem licznego uzbrojenia podziemnego wykopy pod
kanalizacje wykonywać ze szczególną ostrożnością. Wszelkie prace w pobliżu
istniejącego uzbrojenia terenu należy prowadzić pod nadzorem użytkownika tego
uzbrojenia, ręcznie ze szczególnym zwróceniem uwagi na obowiązujące wymagania
BHP.
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2.8 Zestawienie studni i materiałów
Zestawienie studni

'Pkt'
'D1'
'D2'
'D3'
'D4'
'D5'
'D6'
'D7'
'KRi'
'KR9'
'KR8'
'KR7'
'KR6'
'KR5a'
'Di'
'KR5'
'KR4'
'Di'
'KR3'
'KR2'
'Di'
'KR1'
'KR0'
'Di'
KRD1
KRD2

'X'

'Y'

234362,09
234361,78
234352,83
234352,39
234352,57
234349,11
234345,48
234355,17
234348,16
234353,72
234340,11
234345,8
234326,75
234330,67
234333,53
234302,26
234306,17
234308,27
234290,26
234295,71
234297,05
234285,24
234283,73

'RTi'

861772,06
861762,73
861753,44
861725,69
861704,14
861671,61
861654,52
861752,57
861701,78
861701,37
861651,85
861650,53
861592,27
861591,44
861597,83
861489,06
861484,32
861487,93
861430,85
861436,1
861429,5
861374,4
861370,37

287,08
286,89
286,65
286,77
287,09
287,91
288,39
286,47
287,01
287,03
288,54
288,56
288,34
288,4
288,36
288,27
288,3
288,29
288,34
288,29
288,34
288,34
288,29

'Rodz'
istn
studnia
studnia
studnia
studnia
studnia
studnia
przepięcie
'Uliczny'
'Uliczny'
'Uliczny'
'Uliczny'
'Wpust'
istn
'Wpust'
'Wpust'
'Studnia'
'Wpust'
'Wpust'
istn
'Wpust'
'Wpust'
Istn
Wpust
Wpust

'Dn'
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
1
0,5
0,5
1
0,6
0,5
1
0,5
0,5

'RZ2'
285,4
285,43
285,47
285,57
285,75
286,4
286,88
284,81
285,11
285,09
286,37
286,31
286,6
287,2
286,61
286,6
287,1
286,43
286,44
287,01
286,42
286,44
287,11

Zestawienie
rur
Dn
200
315

Długość [m]

materiał

61 PVC SN12
122,0 PVC SN12
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2.9

Uwagi końcowe.

Roboty związane z wykonanie projektowanej kanalizacji deszczowej należy zlecić
do wykonania specjalistycznemu przedsiębiorstwu lub osobom posiadającym
uprawnienia i powinny one przebiegać zgodnie z postanowieniami zawartymi w:
-

-

-

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., Prawo Budowlane,
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane,
Ustawa z dnia 27 marca 2003 (Dz.U.Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.) „O
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690)
PN-B-06050: 1999’ – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne,
PN-B-10736: 1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
PN-EN 1610: 2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
PN-B-10729 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 124: 2000 – Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady.
PN – ISO 161 – 1 – Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania
płynów – Nominalne średnice zewnętrzne i nominalne ciśnienia,

Wszystkie prace wykonać z zachowaniem obowiązujący warunków technicznych i
b.h.p.. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
Dz. U. 2003r Nr 47 poz. 401. Po zakończeniu robót teren przywrócić do stanu
pierwotnego.
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FIRMA PROJEKTOWO – HANDLOWA „ROAD” S.C
UL. OGRÓDKOWA 10, 32-600 OŚWIĘCIM – ZABORZE
TEL. 608 716 521, 606 297 201 TEL/ FAX. 33 842 20 13
www.road.net.pl e-mail:fphroad@poczta.fm
NIP: 549-21-40-872 REGON: 852633754

PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY
NAZWA I ADRES
OBIEKT

Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie
wraz z poszerzeniem jezdni do 6,0 m na odcinku od ul.
Świerkowej do stacji trafo przy posesji 84 wraz z
odwodnieniem i przebudową sieci Nn

TEMAT:

Przebudowa sieci nN

INWESTOR:

Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-100 Mikołów
Firma Projektowo-Handlowa „ROAD” s.c., ul. Ogródkowa 10,
32-600 Oświęcim-Zaborze

FIRMA
PROJEKTOWA:

PROJEKTOWAŁ:

PIECZĘĆ:

PODPIS:

mgr inż. Jerzy Tatoń
upr. SLK/2609/PWOE/09
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych

mgr inż. Sławomir Płonka
upr. SLK/2610/PWOE/09
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych

NR PROJEKTU

M-6509
NR EGZEMPLARZA:

PROJEKTY – WYCENY – KOSZTORYSY – BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE - NADZORY
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