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M.00.00.00

WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i
odbioru robót mostowych związanych z realizacją obiektów branży mostowej w ramach zadania: „Rozbiórka
istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej Nr 1666K
Ponice – Rdzawka w km 3+716,6 w miejscowości Rdzawka”.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i należy je stosować w
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi na poszczególne asortymenty i należy je rozumieć i oraz stosować w
powiązaniu z nimi.
1.3.1. Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez
Wykonawcę w języku polskim.
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w SST 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 stanowiąca 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. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów łukowych z
nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów
Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Kierownikiem Projektu, Wykonawcą i
Projektantem.
1.4.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.9. Kierownik Projektu / Inżynier / Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielącymi jezdnie.
1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.12. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach
mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.
1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.15. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr 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 Kierownika Projektu.
1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.
1.4.17. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.19. 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.
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e)

Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może
ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
f) Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu
w
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu
g) Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej
mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej
h) Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, dobranych
w
optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu
i)
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem - warstwa zagęszczonej mieszanki cementowokruszywowej, na której układana jest warstwa nawierzchni
j) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
k) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.
1.4.20. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.
1.4.21. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.
1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
1.4.23. 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.
1.4.24. 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.
1.4.25. 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.
1.4.26. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.
1.4.27. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór.
1.4.28. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.29. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego.
1.4.30. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.
1.4.31. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów
ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem
oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.
1.4.32. Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania.
1.4.33. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
1.4.34. 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 i poleceniami Kierownika Projektu.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentację Projektową. Wykonawca przez uprawnionego
geodetę wytyczy punkty główne trasy oraz zlokalizuje repery.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu realizacji robót.
Wykonawca we własnym zakresie wykona geodezyjna dokumentacje powykonawcza obiektu. Jeżeli w trakcie
wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt i przedłoży je Inspektorowi do
zatwierdzenia.
Wykonawca robót w ramach przyjętej technologii budowy mostu opracuję dokumentacje wykonawczą i
technologiczną. W/w dokumentacje mogą obejmować:
– projekty technologiczne wykonywania robót rozbiórkowych,
– projekty zabezpieczenia wykopów,
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– projekty technologiczne rusztowań,
– projekty technologiczne deskowań i pomostów roboczych,
– projekty technologiczne deskowania i betonowania płyty fundamentowej, korpusów przyczółków, skrzydeł,
płyty pomostu, płyt przejściowych, kap chodnikowych,
– projekty technologiczne montażu kabli sprężających,
– projekt technologii montażu łożysk,
– projekt technologii montażu dylatacji,
– projekty technologiczne montażu barier ochronnych, wpustów ściekowych, kolektora odwodnienia,
– projekty technologiczne próbnego obciążenia mostu,
– projekty technologiczne zabezpieczenia antykorozyjnego betonu,
– projekty technologiczne wykonywania nasypów,
– projekty organizacji placu budowy i zabezpieczenia w media,
– plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ),
– inne opracowania techniczno-technologiczne i PZJ,
W/w projekty podlegają zatwierdzeniu przez Projektanta.
Dokumentacja
powykonawcza
musi
być opracowana
w 3 egzemplarzach
oraz w technice
elektronicznej na CD. Dokumentacja powinna być wykonana programem AutoCad wersji 2004. Rysunki wykonane w
technice cyfrowej powinny różnicować w/w etapy realizacji oraz zmiany wykonawcze poczynione w trakcie realizacji w
stosunku do dokumentacji. Zróżnicowanie należy wykonać jednoznacznie – kolory, „chmurki”, itp. Powyższy zakres i
formę przed przystąpieniem do realizacji należy uzgodnić z Projektantem i Inspektorem.
Ponadto wymaga się udokumentowania poszczególnych faz robót oraz wszelkich odkrywek za pomocą fotografii
cyfrowej. Należy sporządzić katalog kolorowych zdjęć realizacyjnych w formacie 10x15 cm w 3 egzemplarzach (papier
fotograficzny) oraz w wersji elektronicznej na CD. Katalog powinien posiadać dla każdego zdjęcia informacje, co do
miejsca, czasu i typu robót.
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Kierownika Projektu Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Kierownika Projektu, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i wpłynie to na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Za utrzymanie ruchu publicznego uważa się wykonanie Robót utrzymaniowych i remontów bieżących,
niezbędnych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym, założonym dla tej drogi.
Powyższe nie obejmuje odśnieżania i zwalczania gołoledzi, które wykonuje administrator drogi.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi wykonany we własnym zakresie,
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi, i zatwierdzony przez odpowiedni organ zarządzający 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, czasową sygnalizację, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w
ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny zostać zaakceptowane przez Kierownika
Projektu.
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z
Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Kierownika Projektu, tablic
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Kierownika Projektu. Tablice informacyjne będą
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę
Kontraktową.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i prowadzenia Robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub
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 przepisów 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 mogą być stosowane do wykonywania robót.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 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.
Konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia, a stanowiących jakiekolwiek zagrożenie dla
środowiska, poniesie Wykonawca.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i
prywatnej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzona własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie, zabezpieczenie i przebudowę tych instalacji zgodnie z wymaganiami
użytkowników oraz będzie odpowiedzialny za ochronę tych urządzeń podczas 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 Kierownika Projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Kierownika Projektu i zainteresowane władze oraz
będzie z nimi współpracować dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urządzeń podziemnych znajdujących się w terenie objętym Robotami.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony
fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Kierownika Projektu.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401) oraz z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126).
W przypadku wykonywania przez Wykonawcę Robót w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, powinien on w szczególny sposób zadbać o
przestrzeganie odpowiednich przepisów BHP, zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń (ubrania ochronne, maski, czas
pracy itp.)
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.
a)
b)
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
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 wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Kierownika Projektu.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. 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 Kierownika Projektu powinien
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia lub w innym czasie, jeśli
jest on określony w Warunkach Szczegółowych Kontraktu.
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
Kierownika Projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają
materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, będą obowiązywać postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu,
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania
niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Kierownika Projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Kierownikowi Projektu, w terminie przewidzianym Kontraktem, a
jeśli taki nie jest określony to nie później niż co najmniej na 28 dni przed datę oczekiwanego przez Wykonawcę
zatwierdzenia ich przez Kierownika Projektu.
W przypadku, kiedy Kierownik Projektu stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo
równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.
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 Kierownika Projektu.
Zatwierdzenie partii (części) 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 Specyfikacji Technicznych 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 i jest zobowiązany dostarczyć Kierownikowi Projektu 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 Kierownikowi Projektu.
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 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
Dokumentacji Projektowej będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań
Dokumentacji Projektowej lub wskazań Kierownika Projektu.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Kierownika Projektu, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych
wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej.
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 Kierownika Projektu 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.
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W przypadku, gdy Kierownik Projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące
warunki:
a) Kierownik Projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w
czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Kierownik Projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Dokumentacji Projektowej.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Jeśli Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na użycie
tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Kierownika Projektu.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 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 Kierownika Projektu.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez
Kierownika Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody
Kierownika Projektu.
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 SST, PZJ lub projekcie organizacji Robót,
zaakceptowanym przez Kierownika Projektu; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Kierownika Projektu w terminie przewidzianym Kontraktem.
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 Kierownikowi Projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Kierownika Projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną
przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.
4.

TRANSPORT
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu
na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Kierownika Projektu.
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 i wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową z zasadami wiedzy
technicznej, powołanymi w SST normami i przepisami, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych
Robót, za ich zgodność z warunkami umowy z Zamawiającym, Dokumentacją Projektową, PZJ, projektu organizacji
Robót oraz poleceniami Kierownika Projektu.
Wykonawca w trakcie prowadzenia robót jest zobowiązany do przestrzegania zapisów: „Et-4 – instrukcja
bezpieczeństwa pracy przy sieci trakcyjnej i w jej pobliżu.
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 Kierownika Projektu.
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Kierownik Projektu, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości potrąceń przez Kierownika Projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Kierownika Projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, także w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu 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 Kierownika Projektu 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.
Obowiązkiem Wykonawcy jest, po wstępnym przeanalizowaniu technologii robót i przed przygotowaniem
harmonogramu robót, opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót – zgodnie z p.9.3 oraz
obowiązującymi przepisami zawartymi w Prawie o ruchu drogowym (1997r.). i Rozporządzeniu MI w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (23-09-2003r.).
Obowiązkiem Wykonawcy jest również jego uzgodnienie z Zamawiającym wraz z zatwierdzeniem.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. 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 Kierownik Projektu 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.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Kierownik Projektu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań.
Kierownik Projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Kierownik Projektu 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, Kierownik Projektu
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.
Kierownik Projektu jest upoważniony do kontroli wszystkich Robót oraz materiałów dostarczonych na budowę
lub na jej terenie produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów. Kierownik Projektu
powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i Roboty, które nie spełniają wymagań
jakościowych.
6.2. 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.
Kierownik Projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Kierownika Projektu 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 Kierownika Projektu.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Kierownika Projektu będą odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Kierownika Projektu.
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6.4.

Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi Projektu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Kierownik Projektu uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania lub w miejscu wbudowywania i zapewniona mu
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, ocenia
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie badań własnych oraz wyników badań i pomiarów
zawartych w raportach Wykonawcy.
Kierownik Projektu może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Kierownik Projektu 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. W takim
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez
Wykonawcę.
6.5.1. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiającego
Laboratorium Zamawiającego wykonuje następujące badania i pomiary zlecone przez Kierownika Projektu:
a) przed rozpoczęciem Robót:
- badania materiałów przewidzianych do wbudowania,
b) w trakcie Robót:
- badania jakości stosowanych materiałów
- badania sprawdzające do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
- badania do odbioru ostatecznego wg poszczególnych asortymentów SST.
W czasie trwania budowy próbki należy dostarczać sukcesywnie w miarę postępu robót.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Kierownik Projektu 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 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST każda partia dostarczona do
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
Kierownikowi Projektu.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Kierownika Projektu 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 Kierownika Projektu,
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,
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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
Kierownikowi Projektu do ustosunkowania się.
Decyzje
Kierownika
Projektu
wpisane
do
Dziennika
Budowy
Wykonawca
podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Projektu do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
6.7.2. 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.
6.7.3. 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 Kierownika Projektu.
6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru Robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
6.7.5. 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 Kierownika Projektu 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, w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Projektu o zakresie
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Obmiar podlega akceptacji Kierownika Projektu.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na piśmie.
Obmiar gotowych Robót należy przeprowadzać z częstotliwością nie rzadszą niż wymaganą do dokonania
miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie.
Obmiar nie powinien obejmować dodatkowych Robót nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej z
wyjątkiem Robót zaakceptowanych przez Kierownika Projektu na piśmie. Zwiększona ilość Robót w stosunku do
Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upoważnienia Kierownika Projektu nie może stanowić podstawy
do roszczeń o dodatkową zapłatę.
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii
osiowej.
Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 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
Specyfikacji Technicznych.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez
Kierownika Projektu.
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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 Specyfikacji
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Kierownika Projektu.
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 Kierownikiem Projektu.
8.

ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1. 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, w przypadku
wystąpienia wad i usterek, wykonanie niezbędnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Kierownik Projektu.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika Projektu.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstawie badań własnych oraz
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacją Projektową i uprzednimi ustaleniami.
Nie dopuszcza się do dokonania Odbioru Robót w przypadku wystąpienia wad i usterek mających znaczący
wpływ na jakość wykonanych Robót oraz późniejszą negatywną pracę całej konstrukcji w okresie eksploatacji. W
takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich starań celem likwidacji tych wad i poprawy
jakości robót na własny koszt..
W przypadku gdy Kierownik Projektu stwierdzi, że zaistniałe wady i usterki nie mają istotnego wpływu na
ogólną jakość wykonanych Robót może dopuścić do Odbioru Robót pod warunkiem dokonania odpowiednich potrąceń
z tytułu ich występowania.
8.2. 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 Kierownik Projektu.
8.3. Odbiór ostateczny 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 Kierownika Projektu.
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia
potwierdzenia przez Kierownika Projektu zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie
8.3.1.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Kierownika
Projektu 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.
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie
ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.
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Komisja dokonuje odbioru ostatecznego Robót, jeżeli ich jakość i ilość w poszczególnych asortymentach jest
zgodna z warunkami Kontraktu, ST oraz ustaleniami i poleceniami Kierownika Projektu.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową 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 Kontraktowych.
8.3.1. 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 Projektu.
2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu 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, zgodnie z SST.
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST.
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia, wodociągowej 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.
11. Sprawozdanie kierownika budowy wraz z oświadczeniem o zakończeniu Robót.
12. Protokoły odbiorów częściowych i robót zanikających (podlegających zakryciu).
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.4. 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.
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 Szczegółowej Specyfikacji
Technicznej 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 obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej DM 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w
kosztorysie.
9.3. Nadzory branżowe, Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wykonania Organizacji Ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca. Po stronie Wykonawcy leży
spełnienie roszczeń osób i podmiotów, które w związku z wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas budowy i
prowadzeniem robót doznają jakiegokolwiek uszczerbku.
1. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu.
b) Budowa dróg objazdowych, innych urządzeń i obiektów lub remont istniejących dróg w zakresie dostosowania
ich do ruchu objazdowego.
c) Opłaty/dzierżawy terenu.
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2.

3.

d) Odszkodowania związane z wydłużeniem tras pojazdów komunikacji zbiorowej.
e) Przygotowanie terenu.
f) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu.
g) Tymczasowe zabezpieczenie lub przebudowa 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.
c) Zimowe utrzymanie w odpowiednim standardzie (w przypadku robót prowadzonych przez więcej niż 1
sezon).
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Obwieszczenie MRRiB z dnia 10-11-2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.
U. Nr 106, poz. 1126) z późniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 27-04-2001 – O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z późniejszymi zmianami
Zarządzenie MI z dnia 19-11-2001r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.
U. Nr 138, poz. 1555)
Rozporządzenie MGPiB z 19-12-1994r w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów
budowlanych (Dz. U. Nr 10, poz. 48)
Rozporządzenie MGPiB z 21-02-1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133)
Rozporządzenie MI z dnia 06-02-2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporządzenie MI z dnia 23-06-2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163) z późniejszymi
zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
Ustawa prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r., nowelizacja z 18-05-2005.
Ustawa prawo o ruchu drogowym z 20-06-1997 – tekst jednolity, Dz. U. Nr 58 poz. 515 z 2003 r.
Rozporządzenie MI z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126)
Powiązane odpowiednie Polskie Normy i inne przepisy.
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M.00.00.01

SZCZELNE OGRODZENIE TERENU BUDOWY

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
Robót związanych z wykonaniem szczelnego ogrodzenia terenu budowy w ramach realizacji obiektów mostowych w
ramach zadania „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu
drogi powiatowej Nr 1666K Ponice – Rdzawka w km 3+716,6 w miejscowości Rdzawka”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych SST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
szczelnego ogrodzenia terenu budowy dla remontu wiaduktu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami
podanymi w SST M.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt.1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową
i poleceniami Kierownika Projektu.
Ogólne wymagania Robót podano w SST 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 M.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Do wykonania ogrodzenia należy stosować:

słupki stalowe i elementy stalowe połączeniowe jak np. zawieszki z płaskownika,

segmenty przęsłowe z blachy fałdowej o wysokości min. 2,0 m,

ewentualne fundamenty pod słupki stalowe z betonu C16/20 wg SST M.13.02.02 „Beton
niekonstrukcyjny”.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i ogólnymi warunkami określonymi w SST
M.00.00.00. „Wymagania Ogólne”, pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Ustawienie ekranów wykonuje się ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: młotki drągi
stalowe, itp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały do wykonania ekranów można przewozić dowolnymi środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne zasady wykonania Robót podano w SST M.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania ekranów oddzielających teren budowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji zakres Robót ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na Placu Budowy i
na zapleczu.
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą ST, przy wznoszeniu ekranów należą:

osadzenie słupków z rurek stalowych,

wykonanie i zamontowanie przęseł ogrodzenia,

rozebranie przęseł ogrodzenia.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
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6.2.

Kontrola jakości robót
W czasie wykonywania ekranów należy sprawdzić

zgodność wykonania ogrodzenia z Dokumentacją Projektową,

zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,

prawidłowość osadzenia słupków stalowych,

poprawność zamocowania przęseł ogrodzenia.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest ryczałt (ryczałt) dla wykonania ekranu oddzielającego teren budowy.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty obejmujące wykonanie ekranu oddzielającego teren budowy podlegają zasadom odbiorów końcowych
oraz odbiorowi ostatecznemu według zasad określonych w ST DM.00.00.00. “Wymagania Ogólne” pkt.8.
Odbiór ostateczny powinien polegać na ostatecznej ocenie wykonanych Robót.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawą płatności jest cena jednostkowa ryczałtu (ryczałt) wykonanego ogrodzenia według dokonanego
obmiaru i odbioru. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje:

prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

zakup materiału,

dostarczenie na miejsce budowy elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów
pomocniczych,

ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność,

wykonanie ewentualne fundamentów pod słupki ogrodzenia,

uporządkowanie terenu,

rozbiórka ogrodzenia po zakończeniu robót budowlanych i odwoź na miejsce składowania,

wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,

oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują
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M.01.00.00
M.01.01.01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
WYTYCZENIE OBIEKTU

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wytyczeniem obiektów branży mostowej w ramach zadania „Rozbiórka istniejącego i budowa
nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej Nr 1666K Ponice – Rdzawka w km
3+716,6 w miejscowości Rdzawka”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i realizacji
Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu projektowanego obiektu
mostowego (pale fundamentowe, płyta fundamentowa, korpusy przyczółka, skrzydła, ustrój nośny obiektu,
elementów obiektu mostowego m.in. krawężniki, kapy chodnikowe, kolektor odwodnienia, wpusty itp.)
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
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.
1.3.2. Wyznaczenie obiektów mostowych
Wyznaczenie obiektów mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów
wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).
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 SST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 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 M.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym,
słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy,
powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości
około 0,30 m, a dla punktów 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 SST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:
 teodolity lub tachimetry,
 niwelatory,
 dalmierze,
 tyczki,
 łaty,
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 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 SST M.00.00.00 „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 SST M.00.00.00 „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.
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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 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.
5.6. Wyznaczenie położenia obiektów mostowych
Dla każdego z obiektów mostowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez:
 wytyczenie osi obiektu,
 wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności przyczółków i filarów
mostów i wiaduktów.
W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawierać opis odpowiedniej osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów.
Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST M.00.00.00 „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 SST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest komplet (kpl) pomiarów przy wytyczeniu podpór, ustroju nośnego i elementów
wyposażenia budowanego obiektu mostowego.
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 SST M.00.00.00 „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 SST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena kompletu (kpl.) wykonania robót związanych z wytyczeniem nowego obiektu mostowego obejmuje:
 ustalenie w Ośrodku Geodezji lub wytyczenie punktów głównych trasy i reperów,
 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,
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 wytyczenie obiektów w trenie zgodnie z dokumentacja projektową,
 ewentualne uzupełnienie dodatkowymi punktami,
 montaż znaków wysokościowych po zakończeniu prac (punkty na obiekcie i punkt stały poza obiektem),
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót,
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujęta w koszcie robót mostowych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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M.11.00.00
M.11.01.00
M.11.01.01
M.11.01.04

FUNDAMETOWANIE
ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY
WYKOPY
ZASYPANIE WYKOPÓW Z ZAGĘSZCZENIEM

1.

WSTĘP
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykopaniem i zasypaniem wykopów z zagęszczeniem w ramach realizacji obiektów branży mostowej w
ramach zadania: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu
drogi powiatowej Nr 1666K Ponice – Rdzawka w km 3+716,6 w miejscowości Rdzawka”.
1.2.Zakres stosowania SST
SST stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i realizacji
Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem wykopów oraz
ich odwodnieniem, wymianą, uzupełnieniem i wykonaniem nowych zasypek przy obiektach mostowych.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami
podanymi w SST M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt.1.
1.4.1. Wskaźnik zagęszczenia
Jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego d. gruntu sztucznie zagęszczonego (nasypu) do
maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego
1.4.2. Wykop średni
Jest to wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.3. Wykop głęboki
Jest to wykop o głębokości przekraczającej 3 m.
1.4.4. Wskaźnik różnorodności U
Jest to wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych.
1.4.5. Wilgotność optymalna gruntu
Jest to wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt ubijany w sposób znormalizowany
uzyskuje maksymalną gęstość objętościową d.
1.4.6. Zasypka
Jest to grunt nasypowy, którym uzupełnia się przestrzeń w wykopie poniżej poziomu terenu po wybudowaniu
konstrukcji, dla której wykonano wykop.
1.4.7. Nasyp
Jest to drogowa budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni terenu w obrębie pasa drogowego, spełniająca
wymagania dotyczące stabilności i odwodnienia.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST M.00.00.00. "Wymagania Ogólne"pkt.1.5.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej powinny być uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy,
wymagającym akceptacji Inspektora Nadzoru.
2.

MATERIAŁY
2.1.Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST M.00.00.00. ”Wymagania ogólne”pkt.2.
2.2.Materiały do wykonania robót
Do zasypywania wykopów fundamentowych może być użyty grunt uprzednio z nich wydobyty, niezamarznięty i bez
zanieczyszczeń takich jak części roślin, humus, torf, odpadki materiałów budowlanych itp. odpowiadający
wymaganiom normy PN-B-06050
Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w których projekt przewiduje
zastosowanie gruntu przepuszczalnego /zasypka konstrukcyjna przyczółka, nasyp drogowy/, a grunt rodzimy nie
spełnia wymagań podanych dalej dla materiałów zasypki.
Do wykonywania nasypu w strefie płyt przejściowych ( zasypka konstrukcyjna) można stosować tylko grunty
niespoiste o dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości "U" nie mniejszym niż 4 (żwiry ) lub 5 (pospółki i
piaski) i dobrej wodoprzepuszczalności , o współczynniku wodoprzepuszczalności "k" nie mniejszym niż 8 ( m/dobę ).
3.

SPRZĘT
3.1.Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zastosowanego do wykonania Robót podano w SST M.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt.3.
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3.2.Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy użyciu dowolnego
typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4.

TRANSPORT
4.1.Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.4.
4.2.Transport materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem oraz zapewnić ochronę przed wpływami
atmosferycznymi (deszcz, śnieg, itd.).
Pojazdy służące do transportu wewnętrznego kołowego lub szynowego powinny spełniać warunki techniczne
wymagane w ruchu drogowym lub kolejowym. Pojazdy spełniające rolę szczególnie właściwe danej budowie powinny
mieć specjalne oznaczenia. Transport na budowie powinien odbywać się po odpowiednio przygotowanych i
wyznaczonych drogach dojazdowych, w razie potrzeby ze specjalnymi znakami ostrzegawczymi, informacyjnymi,
nakazowo-zakazowymi. Transport niegabarytowy powinien odbywać się ze spełnieniem specjalnych warunków, na
przykład z pilotem. Normalny transport gabarytowy materiałów i urządzeń powinien w ogólności zapewnić:
 stabilność załadunku (stabilność pozycji załadowanych materiałów i urządzeń),
 segregację umieszczenia ładunku według jego ważności, wartości i wrażliwości na uszkodzenia, a także
szkodliwości oddziaływania na siebie różnych materiałów,
 ochronę od wpływów atmosferycznych (deszcze, śnieg itp.),
 kontrolę załadunku i wyładunku,
 odpowiednią prędkość przewozu zależnie od rodzaju ładunku.
Ukopany grunt powinien być bezzwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odkład służący
następnie do zasypania wykopów. W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypywania,
odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić:
 na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niż 3,0 m,
 na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niż 5,0 m.
Transport gruntu powinien odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntów.
Wyboru środków transportowych należy dokonać na podstawie analizy następujących czynników:
 objętości mas ziemnych,
 odległości transportu,
 szybkości i pojemności środków transportowych,
 ukształtowania terenu,
 wydajności maszyn odspajających grunt,
 pory roku i warunków atmosferycznych,
 organizacji robót.
Transport osób na budowie powinien spełniać ogólne warunki przewozu osób.
5.

WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.5.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji
i Harmonogram Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich prowadzone
będą Roboty.
5.2.Wykopy
5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów i rozkopów realizowanych przed remontem obiektu należy
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie technicznym. W tym celu należy wykonać
pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopów konieczne jest
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od
Dokumentacji Projektowej powinny być wpisywane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Natomiast w trakcie realizacji rozkopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych.
5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopów
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych
nachyleń skarp:
 w gruntach spoistych (gliny, iły) niespękanych - nachylenie 2:1,
 w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych - nachylenie 1:1,25,
 w gruntach sypkich (piaski) - nachylenie 1:1,5.
W Dokumentacji Projektowej określono nachylenie skarp wykopu 1:1, (dla gruntu niespoistego zagęszczonego).
Z uwagi na możliwość wystąpienia różnego rodzaju gruntów dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych
nachyleń skarp:
 w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, w gruntach niespoistych słabo
zagęszczonych o nachyleniu 1 : 1,5.
W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:
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w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu,
powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ wód od krawędzi wykopu,
 w gruntach spoistych podnóże skarpy powinno być chronione przed rozmoczeniem wodami opadowymi
przez wykonanie na dnie wykopu przy skarpie spadku w kierunku środka skarpy
Stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników niekorzystnych (silne opady
deszczu).
Naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy,
Stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników niekorzystnych.
5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:
 w wymiarach w planie ± 10 cm,
 dla rzędnych dna ± 5 cm.
Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu
W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego
poziomu posadowienia należy porozumieć się z Kierownikiem Projektu celem podjęcia odpowiednich decyzji.
5.2.4. Odwodnienie wykopów
Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wody gruntowej i pochodzącej z opadów atmosferycznych.
Wybór sposobu odwadniania wykopów (pompowanie wody, igłofiltry itp.) oraz w razie potrzeby projekt roboczy
należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
5.3.Zasypywanie wykopów
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno być
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.
Warunki wykonania zasypki
 Zasypki powinny być wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które
określono w Dokumentacji Projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu
przez Inspektora Nadzoru.
W celu zapewnienia stateczności zasypki i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących zasad:
 nasypy strefy płyt przejściowych obiektu mostowego w granicach oddziałujących na przyczółki, należy
wykonywać z gruntów piaszczystych, żwiru lub pospółki (zakres objęty Kontraktem).
 górną warstwę nasypu o grubości około 0,50 m należy wykonać z gruntów sypkich o wskaźniku
wodoprzepuszczalności równym 9,0 m na dobę. Zamiast takiego rozwiązania można górną warstwę grubości
0,15 m stabilizować cementem. Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie nasypów w granicach klina
odłamu - przy użyciu ciężkiego sprzętu np. spychacza.
 zasypki należy wykonywać metodą warstwową z gruntów przydatnych do budowy nasypu i wznosić
równomiernie na całej szerokości.
 grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i
sprzętu używanego do zagęszczania, przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić po
stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.
 nNiedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie nasypów w granicach klina odłamu - przy użyciu
ciężkiego sprzętu, np. spychacza.
 każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,20 m. Można ją zagęszczać ręcznie lub
mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż:
 1,00 przy górnej warstwie nasypu grubości 0,20 m
 1,00 przy warstwie do głębokości 1,20 m w środkowej części nasypu na połowie jego szerokości
 0,95 przy warstwach poniżej 1,20 m i do głębokości 1,20 m w częściach skrajnych nasypu.
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą
oznaczania wskaźnika zagęszczania lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych
zgodnie z normą BN-64/8931-02. Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla
których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12. Wskaźnik zagęszczenia,
określony wg BN-77/8931-12 powinien spełniać wymagania podane wyżej.
Jeżeli, jako kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna
być większa od 2,2.
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to wykonawca powinien
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić.
Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu. W
przypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu należy
polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed zagęszczeniem powinien być
osuszony.
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Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, powinny być wyznaczane
laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność optymalną gruntu można przyjmować
orientacyjnie przy piaskach, żwirach - 10%.
Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad:
 rozścielać grunt warstwami o równej grubości - sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym,
 warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść urządzenia
zagęszczającego,
 prowadzić zagęszczenie od krawędzi ku środkowi nasypu
6.

KONTROLA JAKOŚCI
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości wykonanych robót podano w SST M 00.00.00 „Wymagania
ogólne”pkt.6.
6.2.Kontrola i odbiór robót
Sprawdzenie i odbiór Robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami:
 PN-S-02205 - Drogi samochodowe. roboty ziemne. Wymagania i badania.
 BN-83/8836-02 -Przewody podziemne. Roboty ziemne.
 BN-77/8931-12 -Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia
gruntu.
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w
niniejszej SST oraz Dokumentacji Projektowej.
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
 odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
 zapewnienie stateczności skarp,
 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania Robót,
 dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie).
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów (zasypek konstrukcyjnych za przyczółkami) polega na kontrolowaniu
zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej SST i w Dokumentacji Projektowej.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
 badania przydatności gruntów do budowy nasypów,
 badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, ( oraz
 zasypki kontrolowanej)
 badania zagęszczenia nasypu,( oraz zasypki kontrolowanej)
 pomiary kształtu nasypu.(oraz zasypki kontrolowanej)
6.3.Badanie przydatności gruntów do budowy nasypu (oraz zasypki kontrolowanej)
Badanie przydatności gruntu do budowy nasypu należy przeprowadzić na próbkach pobranych z każdej partii
przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła (dotyczy również gruntu z wykopu w strefie płyt
przejściowych), jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3.
W badaniu należy określić wg PN-88/B-04481:
 skład granulometryczny,
 zawartość części organicznych,
 wilgotność naturalną,
 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego,
 granicę płynności,
 kapilarność bierną wg PN-60/B-04493.
6.4.Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu (oraz zasypki
kontrolowanej )
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu:
 prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,
 odwodnienia każdej warstwy,
 grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu, badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż
jeden raz na 500 m2 warstwy,
 przestrzegania podanych niżej ograniczeń przy wbudowaniu gruntów w okresie deszczów i mrozów:
 wykonywanie nasypu należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, tzn. jest
większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości:
 jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie
osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to może on nakazać
wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy,
 osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym lub hydratyzowanym,
 niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze , przy której nie jest możliwe
osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu,
 wykonywanie nasypu należy przerwać w czasie dużych opadów śniegu, przed wznowieniem prac
należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
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6.5.Sprawdzenie zagęszczenia nasypu (oraz zasypki kontrolowanej)
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub
stosunku modułów odkształcenia z wartościami podanymi w punkcie 5.
Oznaczenie wskaźnika zgęszczenia należy przeprowadzić według BN-77/8931-12, a modułów odkształcenia
według BN-64/8931-02.
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż:
 1 raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy określaniu wartości Is
 1 raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy przy określaniu pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem do
Dziennika Budowy.
Ocenę wyników zagęszczania gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się w następujący
sposób:
 oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułów odkształcenia Io,
przedstawionych przez wykonawcę w raportach z bieżącej kontroli Robót ziemnych
 zagęszczenie nasypu na dojeździe uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeżeli spełnione będą warunki:
 2/3 wyników badań użytych do obliczania średniej spełnia warunki zagęszczenia, a pozostałe wyniki nie
powinny odbiegać o więcej niż 5% (Is) lub 10% (Io) od wartości wymaganej
 Is - średnie nie mniej niż Is – wymagane
 Io - średnie nie mniej niż Io - wymagane.
6.6.Pomiary kształtu nasypu (oraz zasypki kontrolowanej)
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:
 prawidłowości wykonania skarp
 szerokości korony korpusu.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z pochyleniem określonym w
Dokumentacji Projektowej.
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy gruntu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w
Dokumentacji Projektowej.
6.7.Tolerancje przy wymiarach wykopów :
 ±15 cm dla wykopów o szerokości dna większej niż 1.5 m,
 ±5 cm dla wykopów o szerokości dna mniejszej niż 1.5 m.
 Tolerancja rzędnych dna wykopów - ± 2 cm.
 Tolerancja grubości poszczególnych warstw zasypki - ± 2 cm.
 Tolerancja wskaźnika zagęszczania gruntów - ± 2%.
7.

OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w SST M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru Robót jest metr sześcienny (m 3) wykopów i zasypki, który określa się w przestrzeni
wypełnienia z uwzględnieniem zmian sprawdzonych w naturze. Przy obmiarze Robót należy rozgraniczyć zasypki na:
 zasypki wykopów gruntem rodzimym z ewentualnym przemieszczeniem,
 zasypki konstrukcyjne z dowiezieniem materiału,
 umocnienie skarp nasypu ( w strefie Robót mostowych ).
8.

ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w SST M 00.00.00. „Wymagania ogólne”pkt.8.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
Nadzoru
8.1.1.Dokumenty i dane
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane i dokumenty:
 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
 dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym wykonywane były roboty
 badania jakościowe materiałów użytych na zasypki konstrukcyjne,
 Dziennik Budowy.
8.1.2.Zakres
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
 zgodności wykonanych wykopów z projektem,
 rzędnych dna wykopu
 grubości poszczególnych warstw zasypki,
 wskaźnika zagęszczenia gruntów,
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8.1.3.Ocena wyników badań
Jeżeli wszystkie badania dały wynik dodatni roboty te należy uznać za zgodne z wymaganiami normy oraz
niniejszej SST. W przypadku choćby jednego wyniku ujemnego Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić Roboty do
zgodności z SST i przedstawić je do ponownego odbioru, o ile Inspektor Nadzoru nie uzna, że niezgodność ta nie
rzutuje na prawidłowość prowadzenia dalszych Robót lub na warunki płatności.
8.1.4.Odbiór końcowy
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
 wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
 protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających.
8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu należy przeprowadzić zgodnie z SST M.00.00.00 "Wymagania
Ogólne" pkt.8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Wymagania ogólne dotyczące podstawę płatności podano w SST M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płaci się za metr sześcienny (m3) wykopów i zasypki, zgodnie z określeniem podanym w p. 7. Cena jednostkowa
jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
 opracowanie Projektu Organizacji i Harmonogramu Robót
 opracowanie Programu Zapewnienia Jakości
 zapewnienie (zakup i dostarczenie na plac budowy) niezbędnych materiałów i sprzętu do wykonania robót
 wykonanie wykopów,
 wywóz urobku nie przeznaczonego do ponownego wbudowania na wysypisko wraz z kosztem składowania
 Przygotowanie i utrzymanie materiału w odpowiedniej wilgotności,
 wbudowanie w stanie optymalnej wilgotności zaakceptowanego przez Kierownika Projektu materiału z jego
zagęszczeniem i uformowaniem przewidzianego w projekcie kształtu zewnętrznego zasypki,
 odwodnienie wykopów,
 oczyszczenie terenu Robót i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
 wywóz odpadów,
 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
 oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
2) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni i podłoża przez obciążanie
płytą
3) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
4) PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
5) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
6) PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
7) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
8) PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
9) PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.
10)
PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
11)
PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego.
12)
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
13)
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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RÓŻNE ROBOTY FUNDAMENTOWE
BETON WYRÓWNAWCZY B15 (C12/15)

1.
WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu
wyrównawczego B15 (C12/15) w ramach realizacji obiektów branży mostowej w ramach zadania: „Rozbiórka
istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej Nr 1666K
Ponice – Rdzawka w km 3+716,6 w miejscowości Rdzawka”.
1.1. Zakres stosowania SST
SST stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i realizacji
Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.2. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem betonu
wyrównawczego B15 (C10/15).
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami
podanymi w SST M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt.1
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST M.00.00.00. "Wymagania Ogólne"pkt.1.5
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej powinny być uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy,
wymagającym akceptacji Inspektora Nadzoru.
2.

MATERIAŁY
1.5.Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.2.
1.6.Materiały do wykonania robót
Do wykonania warstw wyrównawczych należy stosować beton klasy B15 (C12/15) z utrzymaniem wymagań i
badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie zgodnie z normą PN-88/B-06250 „Beton zwykły".

3.

SPRZĘT
1.7.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST M.00.00.00"Wymagania ogólne" pkt 3.
1.8.Sprzęt do wykonania robót
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Dopuszczalne
jest mieszanie składników w betoniarce wolnospadowej.

4.

TRANSPORT
1.9.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST M.00.00.00"Wymagania ogólne" pkt 4.
1.10. Transport materiałów
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.
Mieszanie składników w betoniarce przeciwbieżnej, dozowanie wagowe.

5.

WYKONANIE ROBÓT
1.11. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.
1.12. Wykonanie robót
Wykonanie robót powinno być poprzedzone odbiorem podłoża przez Inspektora. Przed przystąpieniem do
układania chudego betonu należy sprawdzić poprawność wykonania robót ziemnych (wg ST M.11.01.00). Podłoże
powinno być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być układany w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości
oraz rzędnych wg Dokumentacji Projektowej. W czasie betonowania górną powierzchnię betonu należy pozostawić
szorstką.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
1.13. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w w SST M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.
1.14. Kontrola robót
Kontroli podlega przygotowanie podłoża, grubość układanej warstwy betonu oraz rzędne wierzchu chudego
betonu. Skład mieszanki należy każdorazowo oznaczać laboratoryjnie. Należy sprawdzać klasę betonu przez pobranie
próbek oraz wykonanie badań wytrzymałości na ściskanie wg ST M. 13.01.00. „Beton konstrukcyjny".

27

7.

OBMIAR ROBÓT
1.15. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7.
1.16. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest metr sześcienny (m 3) betonu wyrównawczego klasy C12/15 (B15). Ilość robót określa się
na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w
naturze.

8.

ODBIÓR ROBÓT
1.17. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.
1.18. Odbiór wykonanych robót
Podstawą dokonania odbioru jest:
 zgłoszenie przez Wykonawcę w Dzienniku Budowy zakończenia robót podlegających odbiorowi
międzyoperacyjnemu,
 stwierdzenie przez Inspektora zgodności odbieranych robót z Dokumentacją Projektową i zmianami
zaaprobowanymi przez Inspektora.
 uzyskanie pozytywnych wyników odpowiednich badań wykonanych zgodnie z punktem 6 niniejszej ST.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
1.19. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9.
1.20. Cena jednostki obmiarowej
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość metra sześciennego (m 3) betonu klasy C12/15 (B15) wg ceny jednostkowej,
która obejmuje:
 założenie listew do formowania spadków,
 wykonanie deskowania,
 przygotowanie, dostarczenie, wbudowanie i wyrównanie mieszanki betonowej,
 pielęgnację betonu,
 wyjęcie listew i rozbiórka deskowania.
 zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów,
 zakup sprzętu,
 zakup innych niezbędnych czynników produkcji,
 oczyszczenie stanowiska pracy.
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-88/B-06250
Beton zwykły
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M.12.00.00
M.12.01.00
M.12.01.04

ZBROJENIE
STAL ZBROJENIOWA
ZBROJENIE BETONU STALĄ KLASY A – III N

1.

WSTĘP
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem zbrojenia betonu stalą klasy A-IIIN w ramach realizacji obiektów branży mostowej w
ramach zadania: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu
drogi powiatowej Nr 1666K Ponice – Rdzawka w km 3+716,6 w miejscowości Rdzawka ”.
1.2.Zakres stosowania SST
SST stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i realizacji
Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z przygotowaniem i
montażem zbrojenia oraz kontrolą wykonanych prac zbrojarskich przy wykonywaniu obiektu mostowego.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami
podanymi w SST M.00.00.00. "Wymagania Ogólne"pkt.1.
1.4.1. Pręty stalowe wiotkie
Są to pręty stalowe o przekroju kołowym, gładkie lub żebrowane, o średnicy do 32 mm.
1.4.2. Zbrojenie niesprężające

Jest to zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST M.00.00.00. "Wymagania Ogólne"pkt.1.5
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej powinny być uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy,
wymagającym akceptacji Inspektora Nadzoru.
2.

MATERIAŁY
2.1.Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST M.00.00.00. ”Wymagania ogólne”pkt.2.
2.2.Stal zbrojeniowa A – III N
2.3.Klasy i gatunku stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w remontowanych obiektach mostowych objętych
przedmiotowym zadaniem stosuje się klasy i gatunki stali wg zestawienia poniżej.
 Stal klasy A- III N, gatunek BSt500S oraz 34 GS
2.4.Pręty okrągłe, żebrowane ze stali gatunku BSt500S o następujących parametrach:
 średnica pręta w mm
8 ÷ 32,
 granica plastyczności Re (min) w MPa
500,
 wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa
550,
 wytrzymałość charakterystyczna w MPa
490,
 wytrzymałość obliczeniowa w MPa
375,
 wydłużenie (min) w %
10,
 zginanie do kąta 60o
brak pęknięć i rys w złączu.
2.5.Własności mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej stal 34 GS
 średnica pręta lub walcówki w mm
6 ÷ 32
 granica plastyczności Re (min) w MPa
410
 wytrzymałość na rozciąganie w MPa
min 590
 wydłużenie (min) w %
16
 zginanie o kąt α(d - średnica trzpieni, a - gr. próbki w mm) d = 4a, α = 180°
 wytrzymałość charakterystyczna w MPa
410
 wytrzymałość obliczeniowa w MPa
340
2.6.Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej
prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy wsadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem.
Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
 jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów gładkich,
 jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś
0,7 mm dla prętów o większych średnicach.
2.7. Odbiór stali na budowie
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia o jakości - atest, w który powinien
być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać:
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 nazwę wytwórcy,
 średnicę nominalną,
 gatunek stali,
 numer wytopu lub partii,
 znak obróbki cieplnej (w przypadku dostawy prętów obrobionych cieplnie),
 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej.
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej
wiązki czy też pręta. Dostarczoną na budowę stal, która:
 nie ma zaświadczenia (atestu),
 oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności,
 pęka przy wykonywaniu haków
 należy odesłać do wytwórcy lub zbadać laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310.
Przy odbiorze należy przeprowadzić następujące badania:
 sprawdzenie zgodności przewieszek z zamówieniem,
 sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,
 sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215,
 sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,
 próbę rozciągania wg PN-80/H-04310
 próbę zginania na zimno wg PN-78/H-04408
2.8.Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg
wymiarów i gatunków.
2.9.Badanie stali na budowie
Badaniu stali na budowie należy poddać każdą osobną partię stali nie większą od 60 ton. Z każdej partii należy
pobrać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia granicy plastyczności. Stal może być przeznaczona
do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie. Jeżeli rzeczywista
granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub żądanej - stal badana może być użyta tylko za
zezwoleniem Inspektora Nadzoru
2.10. Drut wiązałkowy
Do montażu prętów zbrojenia należy stosować wyżarzony drut stalowy o średnicy 1.0 lub 1.5 mm.
2.11. Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie podkładek dystansowych i stabilizujących z tworzyw sztucznych lub betonu.
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów.
2.12. Elektrody do spawania prętów
Zaleca się stosowanie elektrod rutylowych, średnio otulonych, ER146 lub E432R11 odpowiadających
wymaganiom normy PN-77/M-69433.
2.13. Kotwy kap chodnikowych
Do mocowania elementów kap zaleca się stosowanie kotew talerzowych ze stali St3S.
Do uszczelnienia izolacji w obrębie kotew należy stosować podkładki gumowe o grubości podanej w Dokumentacji
Projektowej.
3.

SPRZĘT
3.1.Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zastosowanego do wykonania Robót podano w SST M.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt.3.
3.2.Sprzęt do wykonania robót
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy użyciu dowolnego
typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach mostowych powinien
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki,
prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi.
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi,
powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.
4.

TRANSPORT
4.1.Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST M.00.00.00. „Wymagania ogólne”pkt.4.
4.2.Transport materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem i ewentualnymi uszkodzeniami
mechanicznymi oraz zapewnić ochronę przed wpływami atmosferycznymi.
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5.

WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w SST M.00.00.00. „Wymagania ogólne”pkt.5.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji
i Harmonogram Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich prowadzone
będą Roboty.
5.2.Przygotowanie zbrojenia
5.2.1. Czyszczenie prętów
Pręty, przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota.
Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami
rozpuszczającymi tłuszcze.
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, należy zmyć wodą słodką.
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody.
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5.2.2. Prostowanie prętów
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna wielkość
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w
tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie
palnikiem acetylenowym.
5.2.4. Odgięcia prętów, haki
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN91/S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d. Na
zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12mm. Pręty o średnicy d > 12mm powinny być
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty
zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Należy
zwrócić szczególną uwagę, przy odbiorze haków i odgięć prętów, na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam
pęknięcia powstałe podczas wyginania.
5.3.Montaż zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogólne
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W
konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy.
Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody.
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna
wynosić co najmniej:
 0,07m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,
 0,055m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,
 0,05m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali,
 0,03m - dla zbrojenia głównego dźwigarów,
 0,025m - dla strzemion dźwigarów głównych i zbrojenia płyt pomostów.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w Dokumentacji Projektowej
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi.
Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy średnicach
większych należy stosować drut o średnicy 1,5mm.
5.4.Montaż kotew stalowych
Elementy powinny być wykonane w wytwórni i gotowe dostarczone na budowę.
Wszystkie elementy nie wbudowane w beton należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez zastosowanie
galwanicznej powłoki cynkowej.
Montaż elementów stalowych na obiekcie należy wykonać bardzo starannie dbając o zachowanie przewidzianej
projektem geometrii. Odchyłki od geometrii nie powinny być dostrzegalne gołym okiem bez pomiaru.
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6.

KONTROLA JAKOŚCI
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości wykonanych robót podano w SST M 00.00.00 „Wymagania
ogólne”pkt.6.
6.2.Kontrola jakości robót
Kontrola jakości Robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz
podanymi wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi.
Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania:
 sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
 sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,
 sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215,
 sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,
 próba rozciągania wg PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
 próba zginania na zimno wg PN-90/H-04408.
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc kręgu
lub wiązki.
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej:
 usytuowanie prętów:
 otulenie wkładek: + 5mm, - 0mm;
 rozstaw prętów w świetle: ±10mm;
 odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10mm;
 długość pręta między odgięciami: ±10mm;
 miejscowe wykrzywienie: ±5mm.
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ± 1mm (wzajemne odległości w przekroju).
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:
 dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać
3%,
 liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym
pręcie,
 różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 0,5cm,
 różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 2cm.
Przy kontroli jakości wykonanych Robót związanych z montażem kotew kap chodnikowych sprawdzeniu podlega
prawidłowość zamocowania elementów stalowych.
7.

OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady kontroli obmiaru robót
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w SST M 00.00.00 „Wymagania ogólne”pkt.7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest tona (t) wykonanego i zmontowanego zbrojenia. Do obliczenia należności przyjmuj się
teoretyczną ilość zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio
przez ich masę jednostkową (t/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek
montażowych oraz drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się zwiększenia ilości materiału w wyniku stosowania przez
Wykonawcę prętów o średnicach większych niż w Dokumentacji Projektowej.
8.

ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w SST M 00.00.00. „Wymagania ogólne”pkt.8.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru
8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu są:
 pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót zgodnie z
Dokumentacją Projektową i SST,
 inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu Robót.
8.2.2. Zakres Robót
Zakres Robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty.
8.2.3. Odbiór stali na budowie
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być zaopatrzony
każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać:
 znak wytwórcy,
 średnicę nominalną,
 gatunek stali.
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Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej
wiązki czy też pręta.
Dostarczoną na budowę stal, która:
 nie ma zaświadczenia (aprobaty technicznej),
 oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności,
 pęka przy wykonywaniu haków,
może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników badań wg normy PN-91/H04310.
8.2.4. Odbiór zamontowanego zbrojenia
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz
wpisany do Dziennika Budowy.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i
postanowieniami niniejszej Specyfikacji.
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:
 zgodność kształtu prętów,
 zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach,
 rozstaw strzemion,
 prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień,
 zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia.
8.3.Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy
zakończenia Robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów,
których zbrojenie podlega odbiorowi.
Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:
 zgodności wykonania zbrojenia z Dokumentacją Projektową,
 zgodności z Dokumentacją Projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach,
 rozstawu strzemion,
 prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,
 zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Odbiór końcowy zakończony winien być spisaniem protokołu
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Wymagania ogólne dotyczące podstawę płatności podano w SST M.00.00.00. „Wymagania ogólne”pkt.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za tona (t) wykonanego i odebranego zbrojenia według dokonanego
obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje:
 opracowanie Projektu Organizacji i Harmonogramu Robót
 opracowanie Programu Zapewnienia Jakości
 zapewnienie (zakup i dostarczenie na plac budowy) niezbędnych materiałów i sprzętu do wykonania robót
 prace przygotowawcze,
 zakup i dostarczenie materiału,
 oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,
 wygięcie, przycinanie zbrojenia
 łączenie spawaniem "na styk" lub "na zakład" zbrojenia,
 montaż zbrojenia, kotew i marek przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu,
 oczyszczenie terenu z odpadów zbrojenia stanowiących własność Wykonawcy,
 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań, prób i sprawdzeń,
 oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie,
 wywóz odpadów.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-91/H-04310
Próba statyczna rozciągania metali.
PN-90/H-04408
Metale. Technologiczna próba zginania.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale. Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia
PN-63/B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe.
PN-91/H-04310
Próba statyczna rozciągania metali.
PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-99/S-10040
Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
PN-91/S-10042
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
PN-91/H-04310
Próba statyczna rozciągania metali.
PN-78/H-04408
Technologiczna próba zginania.
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M.13.00.00
M.13.01.00
M.13.01.01
M.13.01.04
M.13.01.05
M.13.01.07
M.13.01.08

ROBOTY BETONOWE
BETON KONSTRUKCYJNY
BETON FUNDAMENTÓW W DESKOWANIU
BETON PODPÓR
BETON USTROJU NIOSĄCEGO W DESKOWANIU
BETON PŁYT PRZEJŚCIOWYCH
BETON KAP CHODNIKOWYCH

1.

WSTĘP
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem betonu konstrukcyjnego w ramach realizacji obiektów branży mostowej w ramach
zadania: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi
powiatowej Nr 1666K Ponice – Rdzawka w km 3+716,6 w miejscowości Rdzawka”.
1.2.Zakres stosowania SST
SST stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i realizacji
Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem betonu
konstrukcyjnego klasy B35 (C30/37) dla wykonania płyty fundamentowej, korpusów przyczółka, skrzydeł, płyty
pomostowej i kap chodnikowych oraz wykonanie betonu klasy C25/30 (B30) płyt przejściowych.
Zakres rzeczowy Robót obejmuje:
 wykonaniem mieszanki betonowej
 wykonaniem deskowań i niezbędnych rusztowań
 układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej
 pielęgnacją betonu
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami, „Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie" oraz określeniami podanymi
w ST M.00.00.00 "Wymagania Ogólne" oraz podanymi poniżej:
1.4.1. Metr sześcienny betonu - ilość mieszanki betonowej, która po zagęszczeniu zgodnie
z procedurą podaną w PN-EN 12350-1, zajmuje objętość jednego metra sześciennego.
1.4.2. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
1.4.3. Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.
1.4.4. Betoniarka
samochodowa
betoniarka
umieszczona
na
samojezdnym
podwoziu,
umożliwiająca mieszanie i dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej.
1.4.5. Urządzenie mieszające - urządzenie z reguły montowane na podwoziu samojezdnym
i umożliwiające utrzymywanie mieszanki betonowej w stanie jednorodnym podczas transportu.
1.4.6. Beton - materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych
domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu.
1.4.7. Mieszanka betonowa - całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie umożliwiającym
zagęszczenie wybraną metodą.
1.4.8. Beton stwardniały - beton, który jest w stanie stałym i który osiągnął pewien poziom wytrzymałości.
1.4.9. Beton zwykły - beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3, ale nie przekraczającej 2600
kg/m3.
1.4.10. Beton wytworzony na budowie - beton wyprodukowany na placu budowy przez wykonawcę na jego własny
użytek.
1.4.11. Beton towarowy - beton dostarczony jako mieszanka betonowa przez osobę lub jednostkę nie będącą
wykonawcą. Za beton towarowy wg PN-EN 206-1 uznaje się również: beton produkowany przez wykonawcę poza
miejscem budowy i beton produkowany na miejscu budowy, ale nie przez wykonawcę.
1.4.12. Beton projektowany - beton, którego wymagane właściwości i dodatkowe cechy są podane producentowi,
odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi właściwościami i dodatkowymi cechami. Termin
odnosi się do betonu o ustalonych właściwościach.
1.4.13. Beton recepturowy - beton, którego skład i składniki, jakie powinny być użyte, są podane producentowi
odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi właściwościami i dodatkowymi cechami. Termin
odnosi się do betonu o ustalonym składzie.Rodzina betonów - grupa betonów, dla których jest ustalona i
udokumentowana zależność pomiędzy odpowiednimi właściwościami.
1.4.14. Urządzenie niemieszające - urządzenie stosowane do transportu mieszanki betonowej bez jej mieszania, np.
wywrotka samochodowa lub zasobnik.
1.4.15. Zarób - ilość mieszanki betonowej wyprodukowana w jednym cyklu operacyjnym betoniarki lub ilość
rozładowana w ciągu 1 min. z betoniarki o pracy ciągłej.
1.4.16. Ładunek - ilość mieszanki betonowej transportowana pojazdem, obejmująca jeden zarób lub więcej zarobów.
1.4.17. Dostawa - proces przekazywania przez producenta mieszanki betonowej.
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1.4.18. Partia - ilość mieszanki betonowej, która jest: wykonana w jednym cyklu operacyjnym mieszarki okresowej,
lub wykonana w czasie 1 min w mieszarce o pracy ciągłej, lub przewożona jako gotowa w betoniarce samochodowej,
gdy jej napełnienie wymaga więcej niż jednego cyklu pracy mieszarki okresowej lub więcej niż jednej minuty
mieszania w mieszarce o pracy ciągłej.
1.4.19. Próbka złożona - ilość mieszanki betonowej, składająca się z kilku porcji pobranych z różnych miejsc partii
lub mieszanki, dokładnie wymieszanych ze sobą.
1.4.20. Próbka punktowa - ilość mieszanki betonowej pobrana z części partii lub masy betonu, składająca się z
jednej lub więcej porcji, dokładnie wymieszanych ze sobą.
1.4.21. Porcja - ilość mieszanki betonowej pobrana, w pojedynczej czynności, za pomocą narzędzia do pobierania
próbek.
1.4.22. Domieszka - składnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w małych ilościach w stosunku do masy
cementu w celu modyfikacji właściwości mieszanki betonowej lub betonu stwardniałego.
1.4.23. Dodatek - drobnoziarnisty składnik stosowany do betonu w celu poprawy pewnych właściwości lub uzyskania
specjalnych właściwości. Rozróżnia się dwa typy dodatków nieorganicznych: prawie obojętne (typ I) i posiadające
właściwości pucolanowe lub utajone właściwości hydrauliczne (typll).
1.4.24. Kruszywo - ziarnisty materiał mineralny odpowiedni do stosowania do betonu. Kruszywa mogą być
naturalne, pochodzenia sztucznego lub pozyskane z materiału wcześniej użytego w obiekcie budowlanym.
1.4.25. Kruszywo zwykłe - kruszywo o gęstości ziarn w stanie suchym większej niż niż 2000 kg/m 3: ale nie
przekraczającej 3000 kg/m .
1.4.26. Cement - drobno zmielony materiał nieorganiczny, który po zmieszaniu z wodą daje zaczyn, wiążący i
twardniejący w wyniku hydratacji oraz innych procesów, zachowujący po stwardnieniu wytrzymałość i trwałość także
pod wodą.
1.4.27. Całkowita zawartość wody - woda dodana oraz woda już zawarta w kruszywie i znajdująca się na jego
powierzchni a także woda w domieszkach i dodatkach zastosowanych w postaci zawiesin jak również woda
wynikająca z dodania lodu lub naparzania.
1.4.28. Efektywna zawartość wody - różnica między całkowitą ilością wody w mieszance betonowej a ilością wody
zaabsorbowaną przez kruszywo.
1.4.29. Współczynnik woda/cement (w/c) - stosunek efektywnej zawartości masy wody do zawartości masy cementu
w mieszance betonowej.
1.4.30. Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym.
1.4.31. Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na
próbki betonowe.
1.4.32. Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego
odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek
betonowych.
1.4.33. Klasa wytrzymałości betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod względem
jego wytrzymałości na ściskanie. Pierwsza liczba po literze C oznacza minimalną wytrzymałość charakterystyczną
oznaczaną na próbkach walcowych fcklCyi w N/mm2 (MPa), druga liczba - minimalną wytrzymałość charakterystyczną
oznaczaną na próbkach sześciennych fckcube w N/mm2 (MPa).
1.4.34. Wytrzymałość charakterystyczna betonu - wartość wytrzymałości, poniżej której może się znaleźć 5%
populacji wszystkich możliwych oznaczeń wytrzymałości dla danej objętości betonu.
1.4.35. Klasa ekspozycji betonu - określa wymagania materiałowo-technologiczne dotyczące odporności betonu na
oddziaływanie środowiska przy założeniu co najmniej 50 lat eksploatacji. W zależności od niej dobierany jest skład,
klasa wytrzymałości i struktura betonu.
1.4.36. Norma PN-EN 206-1 rozróżnia następujące klasy ekspozycji, które zestawiono w poniższej tabeli:
Klasa ekspozycji
Oznaczenie klasy Opis środowiska
1. Brak zagrożenia agresją środowiska X0
Betony niezbrojone i niezawierające innych
lub zagrożenia korozją
elementów metalowych. Betony zbrojone bardzo
suche.
2.
Korozja
spowodowana XC1
Suche lub stale mokre
karbonatyzacją
XC2
Mokre, sporadycznie suche
XC3
Umiarkowanie wilgotne
XC4
Cyklicznie mokre i suche
3. Korozja spowodowana chlorkami XD1
Umiarkowanie wilgotne
niepochodzącymi z wody morskiej
XD2
Mokre, sporadycznie suche
XD3
Cyklicznie mokre i suche
4. Korozja spowodowana chlorkami z XS1
wody morskiej

Narażenie na działanie soli zawartych w
powietrzu, ale nie na bezpośredni kontakt z wodą
morską
Stałe zanurzenie
Strefy pływów, rozbryzgów i aerozoli

XS2
XS3
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5.
Agresywne
oddziaływanie XF1
zamrażania/rozmrażania bez środków
odladzających
albo
ze
środkami XF2
odladzającymi
XF3

Umiarkowanie nasycone wodą bez środków
odladzających
odladzającymi
Silnie nasycone wodą bez środków odladzających

XF4

Silnie nasycone wodą ze środkami odladzającymi

6. Agresja chemiczna

XA1
Środowisko chemicznie mało agresywne
XA2
Środowisko chemicznie średnio agresywne
W wymaganiach dotyczących każdej klasy ekspozycji należy określić:
 dopuszczalne rodzaje i klasy składników, maksymalny współczynnik w/c,
 minimalną zawartość cementu,
 minimalną klasę wytrzymałości na ściskanie betonu (opcjonalnie),
 minimalną zawartość powietrza w mieszance betonowej - jeśli dotyczy.
1.4.37. Specyfikacja - końcowe zestawienie udokumentowanych wymagań technicznych dotyczących wykonania lub
składu betonu, podane producentowi.
1.4.38. Specyfikujący - osoba lub jednostka ustalająca specyfikację mieszanki betonowej i stwardniałego betonu.
1.4.39. Producent - osoba lub jednostka produkująca mieszankę betonową.
1.4.40. Wykonawca - osoba lub jednostka stosująca mieszankę betonową do wykonania konstrukcji lub elementu.
1.4.41. Okres użytkowania - okres, w którym stan betonu w konstrukcji odpowiada wymaganiom eksploatacyjnym
dotyczącym tej konstrukcji, pod warunkiem, że jest ona właściwie użytkowana.
1.4.42. Badanie wstępne - badanie lub badania mające na celu sprawdzenie przed podjęciem produkcji, jaki powinien
być skład nowego betonu lub rodziny betonów, aby spełnił wszystkie określone wymagania dotyczące mieszanki
betonowej i betonu stwardniałego.
1.4.43. Badanie identyczności - badanie mające na celu określenie czy wytypowane zaroby lub ładunki pochodzą z
odpowiedniej populacji.
1.4.44. Badanie zgodności - badanie wykonywane przez producenta w celu oceny zgodności betonu
1.4.45. Ocena zgodności - systematyczne badanie stopnia, w jakim wyrób spełnia wyspecyfikowane wymagania.
1.4.46. Oddziaływanie środowiska - takie oddziaływania chemiczne i fizyczne na beton, które wpływają na niego lub
na zbrojenie lub na inne znajdujące się w nim elementy metalowe, a które nie zostały uwzględnione jako obciążenia w
projekcie konstrukcyjnym.
1.4.47. Weryfikacja - potwierdzenie przez sprawdzenie obiektywnych dowodów, że wyspecyfikowane wymagania
zostały spełnione.
1.4.48. Obiekt inżynierski - do takich obiektów zaliczamy: obiekty mostowe, tunele, przepusty i konstrukcje
oporowe.
1.4.49. Obiekt mostowy - budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub
pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji gospodarczej nad
przeszkodą terenową, a w szczególności: most, wiadukt, estakadę, kładkę.
1.4.50. Tunel - budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszorowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji gospodarczej przez lub pod
przeszkodą terenową, a w szczególności: tunel, przejście podziemne.
1.4.51. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieków,
szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogi.
1.4.52. Konstrukcja oporowa - budowla przeznaczona do utrzymywania w stanie stateczności uskoku naziomu
gruntów rodzimych lub nasypowych.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST M.00.00.00. "Wymagania Ogólne"pkt.1.5
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej powinny być uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy,
wymagającym akceptacji Inspektora Nadzoru.
2.

MATERIAŁY
2.1.Wymagania ogólne dotyczące materiału
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST M.00.00.00.
„Wymagania ogólne" pkt. 2.
2.2.Materiały do wykonania robót
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich polskich norm i
„Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie".

36

2.3.

Składniki mieszanki betonowej
Składniki betonu zgodnie z PN-EN 206-1 nie powinny zawierać substancji szkodliwych w ilościach mogących
obniżać trwałość betonu lub spowodować korozję zbrojenia. Ustalona ogólna przydatność danego składnika nie oznacza,
że może on być stosowany w każdej sytuacji i do każdego składu betonu.
Jeśli nie ma normy europejskiej dotyczącej danego składnika, gdy nie jest on w niej uwzględniony lub gdy dany
składnik jest znacząco niezgodny z wymaganiami takiej normy, określenie przydatności tego składnika można
przeprowadzić na podstawie europejskiej aprobaty technicznej, dotyczącej zastosowania danego składnika, odpowiedniej
normy krajowej lub postanowień przyjętych w kraju stosowania betonu, dotyczących jego zastosowania.
2.3.1. Cement
2.3.1.1. Wymagania i badania
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1. Dla betonów
konstrukcyjnych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie cementu portlandzkiego niskoalkalicznego czystego (bez
dodatków) - CEM I o następujących klasach zależnych od klas betonu:
 do betonów klasy C16/20 i C20/25 - cement klasy 32,5 NA;
 do betonów klasy C25/30 i C30/37 - cement klasy 42,5 NA;
 do betonów klasy C35/45 i większej - cement klasy 52,5 NA.
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań z
uwzględnieniem wymagań „Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie". Znak
zgodności umieszczony przez producenta na opakowaniach musi być potwierdzony odpowiednim certyfikatem wydanym
przez jednostkę certyfikującą, a określającym zgodność z normami przedmiotowymi.
Cement pochodzący z każdej dostawy przed użyciem do wykonania mieszanki betonowej musi być poddany
badaniom wg norm: PN-EN 196-1, -2, -3, -5, -6, -7 i -21. Wyniki należy ocenić wg PN-EN 197-1.
2.3.1.2. Magazynowanie i okres składowania
Magazynowanie i okres składowania:
 cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i ścianach);
 cementu luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania
kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed
ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być
użyty do betonu po okresie:
 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
 po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach
zamkniętych.
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
2.3.2. Kruszywo
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 12620, z tym, że
marka kruszywa nie powinna być niższa niż symbol liczbowy klasy betonu. Ponadto zgodnie z „Rozporządzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie" kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom, które
zestawiono poniżej.
2.3.2.1. Kruszywo grube – badania i wymagania
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia,
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być składowane
oddzielnie, na umocnionym i czystym podłożu, w sposób uniemożliwiający mieszanie się. W przypadku stosowania
kruszywa pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować, aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej
konstrukcji betonowej. Do betonu klasy C12/15 można stosować mieszankę żwirowo-piaskową określoną w PNEN12620. Do betonu klasy C20/25 można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 32 mm. Do betonu klasy
C25/30 i wyższej należy stosować wyłącznie grysy granitowe, bazaltowe lub z innych skał zbadanych przez uprawnioną
jednostkę badawczą, o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm, spełniające następujące wymagania:
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a)

zawartość pyłów i zanieczyszczeń:
Rodzaj zanieczyszczenia

Dopuszczalna zawartość w kruszywie
grubym
Pyły mineralne
do 1 %
Zanieczyszczenia obce
do 0,25 %
Zanieczyszczenia organiczne
*)
Ziarna nieforemne
do 20 %
Grudki gliny
0%
*)W ilości nie dającej barwy ciemniejszej od wzorcowej
b) właściwości fizyczne i chemiczne kruszywa:
Właściwości

Dopuszczalna zawartość w kruszywie
grubym

Wskaźnik rozkruszenia:
- grysy granitowe
- grysy bazaltowe i inne
Nasiąkliwość
Mrozoodporność

do 16 %
do 8 %
do 1,2 %
do 2 %
*)
do 10% **)
Reaktywność alkaliczna z cementem (wg PN-B- zwiększenie wymiarów liniowych <0,1 %
06714/34)
Zawartość związków siarki
do 0,1 %
Zawartość podziarna
do 5 %
Zawartość nadziarna
do 10 %
*) Wg metody bezpośredniej
**) Wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej (BN-84/6774-02)
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników badań pełnych wg PN86/B-06712/A1:97, PN-86/B-06714, PN-EN 933 i PN-EN1097 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego
reaktywności alkalicznej, w terminach przewidzianych przez Inżyniera. Na budowie należy dla każdej partii kruszywa
wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące:
 oznaczenie składu ziarnowego, PN-EN 933-1:2000
 oznaczenie ziaren nieforemnych, PN-78/B-06714/16
 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych, PN-78/B-06714/12
 oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych),
 oznaczenie zawartości pyłów mineralnych, PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami, użycie takiego kruszywa
może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym
sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa dla korygowania recepty roboczej betonu.
2.3.2.2. Kruszywo drobne – badania i wymagania
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego, spełniające wymagania:
a) w zakresie zawartości określonych ułamkiem masowym poszczególnych frakcji w stosie
okruchowym:
 ziarna nie większe niż 0,25 mm -14 do 19 %,
 ziarna nie większe niż 0,50 mm - 33 do 48 %,
 ziarna nie większe niż 1,00 mm - 57 do 76 %.
b) w zakresie cech fizycznych i chemicznych:
Rodzaj zanieczyszczenia

Dopuszczalna zawartość w kruszywie
drobnym
Pyły mineralne
do 1,5%
Zanieczyszczenia obce
do 0,25 %
Zawartość związków siarki
do 0,2 %
Reaktywność alkaliczna z cementem (wg zwiększenie wymiarów liniowych
PN-78/B-06714/34)
< 0,1 %
Zanieczyszczenia organiczne
*)_
Grudki gliny
0%
*) W ilości nie dającej barwy ciemniejszej od wzorcowej
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:
 oznaczenie składu ziarnowego, PN-EN 933-1:2000
 oznaczenie zawartości pyłów mineralnych, PN-78/B-06714/13
 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych, PN-78/B-06714/12.
 oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych).
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Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej partii piasku wyników badań pełnych oraz okresowo
wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.
2.3.2.3. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa należy przyjmować w zależności od klasy ekspozycji betonu, klasy wytrzymałości,
trwałości konstrukcji i przyjętej metody projektowania składu mieszanki betonowej zgodnie z zaleceniami rozdziału 5
oraz załącznikiem J normy PN-EN 206-1.
Różnice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjętej do ustalenia
składu betonu, nie powinny przekroczyć wartości podanych w tablicy poniżej:
Frakcje mieszanki kruszywa
Frakcje pyłowo-piaskowe od 0 do 0,5 mm
Frakcje piaskowe od 0 do 5 mm
Zawartość poszczególnych frakcji powyżej 5 mm

Maksymalna różnica
±10%
±10%
± 20 %

2.3.3.

Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008. Jeżeli wodę do betonu
stanowi woda pitna (np. czerpana z wodociągów miejskich), to nie wymaga się żadnych badań. Oprócz wody
wodociągowej norma dopuszcza do stosowania: wodę odzyskiwaną z procesów produkcji betonu, wodę ze źródeł
podziemnych, naturalną wodę powierzchniową i wodę ze ścieków przemysłowych, wodę morską lub zasoloną, wodę
uzyskaną z kanalizacji.
Powyższe rodzaje wody należy poddać wstępnej ocenie zgodnie z poniższą tablicą:
Cecha
Wymaganie
Zawartość olejów i tłuszczów
Nie więcej niż widoczne ślady
Zawartość detergentów
Piana powinna znikać do 2 minut
Barwa
Bladożółta lub jaśniejsza (nie dotyczy wody
odzyskiwanej z produkcji betonu)
Zawiesiny
Nie więcej niż określona ilość (nie dotyczy wody
odzyskiwanej z produkcji betonu)
Zapach
Dopuszczalny zapach jak wody pitnej, bez zapachu
H2S po dodaniu HCI
Kwasowość
pH>4
Zawartość substancji humusowych
Jakościowa ocena barwy po dodaniu NaOH
W zakresie właściwości chemicznych norma stawia następujące wymagania:
 zawartość chlorków < 400 mval/l wody
 zawartość siarczanów < 2000 mg/l wody
 zawartość alkaliów (w przeliczeniu na NaO) < 1500 mg/l wody, chyba, że wykaże się, że nie nastąpi
szkodliwa reakcja krzemionki z alkaliami,
 inne zanieczyszczenia szkodliwe (cukry, fosforany, azotany, ołów i cynk), jeżeli oznaczenia jakościowe dają
wynik pozytywny to albo przeprowadza się oznaczenia ilościowe tych substancji, albo sprawdza się czy nie
wywierają szkodliwego wpływu na czas wiązania i wytrzymałość na ściskanie. Dopuszczalne maksymalne
zawartości cukrów, fosforanów jako P205, ołowiu jako Pb2+ i cynku jako Zn2+ wynoszą po 100 mg/l wody,
a azotanów jako NO3-500 mg/l.
Wody ze źródeł podziemnych, wody powierzchniowe i ze ścieków przemysłowych bada się przed pierwszym
użyciem i następnie co miesiąc, aż do ustalenia jaka jest zmienność składu. Wówczas częstotliwość badań można
zmniejszyć.
Wodę morską lub zasoloną bada się przed pierwszym użyciem, a następnie raz na rok i w razie wątpliwości co do
stałości składu.
Woda odzyskana z produkcji betonu powinna spełniać wymagania dla wody zarobowej oraz; należy zapewnić
jednorodność materiału stałego w jej składzie, należy kontrolować gęstość i na tej podstawie oceniać i uwzględniać
zawartość masy materiału stałego dodawanego razem z wodą do nowej mieszanki betonowej.
2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:
 napowietrzającym,
 uplastyczniającym,
 przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:
 napowietrzająco - uplastyczniających,
 przyśpieszająco - uplastyczniających.
Domieszki do betonów mostowych muszą spełniać wymagania PN-EN 934-2, posiadać Aprobaty Instytutu
Badawczego Dróg i Mostów oraz atest producenta. Badania domieszek przeprowadza się zgodnie z PN-EN 480-1 do 12.
Całkowita ilość domieszek, o ile są stosowane, nie powinna przekraczać dopuszczalnej największej ilości
zalecanej przez producenta domieszek oraz nie powinna być większa niż 50 g na 1 kg cementu. Stosowanie domieszek w
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ilościach mniejszych niż 2 g/kg cementu dopuszcza się wyłącznie w przypadku wcześniejszego ich wymieszania z
częścią wody zarobowej. Ogólną przydatność dodatków ustala się dla:
 wypełniacza mineralnego zgodnie z PN-EN 12620
 barwników wg PN-EN 12878
 popiołu lotnego wg PN-EN 450
2.4.Beton
Skład betonu należy tak dobrać aby spełnić wymagania określone dla betonu i mieszanki betonowej, łącznie z
konsystencją, gęstością, wytrzymałością, trwałością, ochroną przed korozją stali w betonie, z uwzględnieniem procesu
produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych.
2.4.1. Mieszanka betonowa
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z PN-EN 206-1 tak, aby przy najmniejszej ilości wody
zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inżyniera. Zalecane wartości
graniczne dotyczące składu zestawiono w Tab. F1 Załącznika F normy PN-EN 206-1. Próbki mieszanki betonowej do
badań należy losowo wybierać i pobierać zgodnie z PN-EN 12350-1.
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej
jamistości.
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% - przy kruszywie grubym do
16mm.
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:
 z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od
dopuszczalnej ilość piasku,
 za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie
charakteryzuje się największą masą objętościową.
W przypadku, gdy kruszywo zawiera odmiany krzemionki podatne na reakcje z alkaliami, a beton narażony jest
na działanie środowiska wilgotnego należy zastosować odpowiednie środki ostrożności, np. wg wytycznych podanych w
raporcie CEN CR 1901.
Wartość współczynnika A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego
mieszankę betonową należy wyznaczyć doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych
wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance
można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. Współczynnik w/c nie może przekraczać
wartości podanych dla poszczególnych klas ekspozycji w tab. F1 załącznika F normy PN-EN 206-1. Maksymalne ilości
cementu w zależności od klasy betonu są następujące:
 400kg/m3 - dla betonu klas C20/25 i C25/30,
 450kg/m3 - dla betonu klas C30/37 i wyższych.
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach
naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy
określić jako równą 1,3-fckcube
Konsystencja mieszanki betonowej powinna być nie rzadsza od plastycznej - klasa S3 wg PN-EN 206-1.
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się metodą opadu stożka podczas projektowania jej składu i następnie
przy wytwarzaniu wg PN-EN 12350-1 do 2.
Zawartość chlorków w betonie określa się jako procentową zawartość jonów chloru w odniesieniu do masy
cementu. Do betonu zawierającego zbrojenie stalowe zwykłe lub sprężające oraz inne elementy metalowe nie należy
dodawać chlorku wapnia oraz domieszek na bazie chlorków. Sprawdzenie zawartości chlorków oraz podział na klasy
podaje pkt 5.2.7 PN-EN 206-1.
Beton stosowany do konstrukcji mostowych powinien spełniać wymagania mrozoodporności. W takim przypadku
obligatoryjne jest stosowanie domieszek napowietrzających (minimalna zawartość powietrza zgodna z tab. F1 Załącznika
F do PN) lub stosowanie badań jego właściwości użytkowych.
Zawartość powietrza w mieszance betonowej bada się metodą ciśnieniową wg PN-EN 12350-7.
Temperatura mieszanki betonowej w momencie dostarczenia nie powinna być niższa niż 5°C.
Wszelkie wymagania dotyczące sztucznego chłodzenia lub podgrzewania mieszanki przed jej dostarczeniem
powinny być uzgodnione między producentem a wykonawcą.
2.4.2. Stwardniały beton
Beton do konstrukcji mostowych musi dodatkowo spełniać wymienione poniżej wymagania:
 nasiąkliwość - do 4%,
 mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż
20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania,
 wodoszczelność – W8.
Próbki do badań wytrzymałościowych pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a
następnie przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-EN 12390-1 do 7. W przypadku nie
spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych
przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.
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Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu,
należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W
przeciwnym przypadku beton, który nie spełnia warunków niniejszej specyfikacji należy uznać za niezdatny w
konstrukcji i usunąć go.
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku
wcześniejszym od 28 dni.
Dla określenia nasiąkliwości betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz w okresie
produkcji mieszanki przeznaczonej do betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu
układania i zagęszczania - po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym. Próbki
przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni. Nasiąkliwość zaleca się również badać na
próbkach wyciętych z konstrukcji. Dla określenia mrozoodporności betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania
- co najmniej 1 raz w okresie produkcji mieszanki przeznaczonej do betonowania obiektu oraz każdorazowo przy
zmianie składników i sposobu wykonywania betonu - po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
średnicy próbki 100mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 90 dni. Zaleca się
badać mrozoodporność również na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyśpieszonej, liczba
próbek reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w wieku 28 dni.
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej 1 raz w okresie produkcji mieszanki
przeznaczonej do betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu - po
6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm minimalnym wymiarze boku lub średnicy 10Omm. Próbki
przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na
próbkach wyciętych z konstrukcji.
3.

SPRZĘT
3.1.Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST M.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 3.
3.2.Sprzęt do wykonania robót
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w
betoniarkach ze sterowaniem komputerowym z możliwością wydruku składu poszczególnych zasobów.
Betoniarki powinny umożliwiać równomierne rozprowadzenie składników oraz uzyskanie jednorodnej
konsystencji mieszanki betonowej w danym czasie i przy danej wydajności mieszania.
Betoniarki samochodowe oraz urządzenia mieszające powinny być tak wyposażone, aby umożliwiać dostarczenie
jednorodnej mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65
odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min. Belki i łaty
wibracyjne stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na
całej długości.
Sprzęt do badań powinien być wzorcowany.
4.

TRANSPORT
4.1.Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.4.
4.2.Transport materiałów
Transport mieszanki betonowej nie powinien powodować segregacji składników, zmiany składu,
zanieczyszczenia i obniżenia temperatury mieszanki. Należy wykonywać go przy pomocy mieszalników samochodowych
(tzw. „gruszka"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Trzeba jednakże
również uwzględnić fakt, że mieszanka betonowa nie może czekać na budowie na rozładowanie.
Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych
środków zaakceptowanych przez Inżyniera
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
 90 min. - przy temperaturze -+5 - +15°C,
 70 min. - przy temperaturze +20°C,
 30 min. - przy temperaturze +30°C.
Informacje o dostawie mieszanki betonowej ustalać zgodnie z rozdziałem 7 PN-EN 206-1.
5.

WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 5.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe, projekty wykonawcze rusztowań i deskowań
uzgodnione z projektantem, projekt technologiczny betonowania.
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5.2.

Zalecenia ogólne.
Rozpoczęcie Robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o dostarczony przez Wykonawcę szczegółowy
program i dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez Inżyniera) obejmującą:
 wybór składników betonu,
 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
 sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
 sposób transportu mieszanki betonowej,
 kolejność i sposób betonowania,
 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach,
 sposób pielęgnacji betonu,
 warunki rozformowania konstrukcji,
 zestawienie koniecznych badań.
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość wykonania
wszystkich Robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
 prawidłowość wykonania zbrojenia,
 zgodność rzędnych z projektem,
 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny,
 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
 prawidłowość wykonania wszystkich Robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, ułożenia łożysk itp.,
 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową konstrukcję
(kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury itp.),
 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1 i PN-B-06251 oraz ustawą
„Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. W sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie".
5.3. Wytwarzanie podawanie i układanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji
betonu, który może zapewnić spełnienie żądanych w ST wymagań.
Tolerancja dokładności dozowania składników do mieszanki betonowej nie przekraczać dla każdej objętości
równej 1 m3 betonu lub większej granic:
 ± 3 % wymaganej ilości - przy dozowaniu cementu, wody, kruszywa i dodatków stosowanych w ilościach >
5 % w stosunku do masy cementu;
 ± 5 % wymaganej ilości - przy dozowaniu domieszek i dodatków stosowanych w ilościach > 5 % w stosunku
do masy cementu.
Cementy, kruszywa oraz dodatki proszkowe należy dozować masowo. Woda zarobowa, kruszywa lekkie,
domieszki oraz ciekłe dodatki mogą być dozowane masowo lub objętościowo.
W miejscu dozowania składników powinna być dostępna udokumentowana instrukcja dozowania, zawierająca
dane o rodzaju i ilości składników. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu.
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach ze sterowaniem komputerowym z
możliwością wydruku składu poszczególnych zasobów. Mieszanie należy kontynuować do momentu uzyskania
jednorodnego wyglądu mieszanki betonowej.
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada. W
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,Om)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m)
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej,
która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
 w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub
rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny , warstwami o grubości do 40cm, zagęszczając
wibratorami wgłębnymi;
 przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu
pompy;
 przy betonowaniu chodników, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory
wgłębne.
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:
wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65
odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej;
 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora;
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podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8cm w warstwę
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30s., po czym wyjmować powoli w
stanie wibrującym;
 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5m;
 belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;
 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien
wynosić od 30 do 60s;
 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 1,0 do
1,5m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie
powstawały martwe pola.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia
betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilżenie wodą i narzucenie warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego
o grubości 2 - 3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5 mm.
Dopuszcza się stosowanie warstw sczepnych posiadających Aprobatę Techniczną. Powyższe zabiegi należy
wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez
wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym
stwardnieniu betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego
betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo Robót i dostateczne warunki
bezpieczeństwa pracy.
5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, zachowując
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton o wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem.
Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie
betonowania w czasie ulewnego deszczu - należy przed rozpoczęciem betonowania zabezpieczyć miejsce robót za
pomocą mat lub folii.
5.5. Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5° C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobę).
Przy temperaturze otoczenia + 15°C, i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co
najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15MPa.
5.6. Wykańczanie powierzchni betonu.
Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania:
 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami
 kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię;
 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne;
 równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać normowym
wymaganiom, wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm.
Ostre krawędzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny być oszlifowane. Jeżeli Rysunki nie przewidują specjalnego
wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające
nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po
rozdeskowaniu.
5.7. Deskowania
Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosącego należy wykonać według projektu technologicznego,
opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. Rusztowania muszą uwzględniać podniesienie wykonawcze
ustroju niosącego (podane w Rysunkach) oraz wpływ osiadania samych podpór tymczasowych przyjętych przez

43

Wykonawcę. Sposób posadowienia rusztowania należy uzgodnić z administratorem cieku lub rzeki oraz uzyskać
wszelkie pozwolenia. Demontaż rusztowań dopuszcza się zgodnie z obowiązującymi normami.
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój nośny, podpory) należy wykonać według
projektu technologicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgodni z Projektantem. Konstrukcja deskowań
powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z
pojemników oraz uwzględniać:
 szybkość betonowania,
 sposób zagęszczania,
 obciążenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
 zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
 zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
 zapewniać odpowiednią szczelność,
 zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
 wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.
Zaleca się zastosowanie deskować systemowych, które zapewniają wysoką jakość robót, łatwość montażu i
rozbiórki oraz mogą być używane wielokrotnie. Takie deskowania powinny mieć atest IBDiM. W przypadku stosowania
deskowań tradycyjnych zaleca się wykonywać je ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można
użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32mm.
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki gdzie nie można
zastosować połączenia na pióro i wpust należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić
szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznie.
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z Rysunkami.
Belki gzymsowe oraz gzymsy - wykonywane razem z pokrywami chodnikowymi - muszą być wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wykładzin syntetykiem do deskowań.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań Rysunków
5.7.1. Tolerancja wykonania deskowania
Dopuszcza się następujące odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem:
 rozstaw żeber deskowań ± 0.5% i nie więcej niż 2 cm
 grubość desek jednego elementu deskowania: ± 0.2 cm
 odchylenie od pionu ściany deskowania: ± 0.2% wysokości ściany i nie więcej niż 0.5 cm
 prostoliniowość krawędzi żeber ± 0.1% (w kierunku ich długości)
 miejscowe nierówności powierzchni deskowania (przy pomiarze łatą długości 3.0 m) ± 0.2 cm
 wymiary kształtu elementu betonowego: - 0.2% wysokości i nie więcej niż - 0.5 cm; + 0.5% wysokości i nie
więcej niż + 2.0 cm; - 0.2% grubości (szerokości) i nie więcej niż -0.2 cm; + 0.5% grubości (szerokości) i nie
więcej niż +0.5 cm.
5.7.2. Dopuszczalne ugięcie deskowania
Dopuszczalne ugięcia deskowania:
 w deskach i belkach pomostów: 1/200 L
 w deskach deskowań widocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych: 1/400L
 w deskach deskowań niewidocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych: 1/250L.
6.

KONTROLA JAKOŚCI
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 6.
6.2.Kontrola robót
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane
aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych
zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmować:
 badanie składników betonu,
 badanie mieszanki betonowej,
 badanie stwardniałego betonu.
6.3. Kontrola produkcji betonu
Producent betonu jest odpowiedzialny za ocenę zgodności betonu z wyspecyfikowanymi wymaganiami. W tym celu
producent powinien wykonać badania zestawione w poniższej tabeli:

44

Rodzaj badania
Badania
składników
betonu

1) Badanie cementu
- czasu wiązania
- stałość objętości
- obecności grudek
- wytrzymałość
2) Badanie kruszywa
- składu ziarnowego
- kształtu ziarn
- zawartości pyłów
- zawartości zanieczyszczeń
- nasiąkliwości
3) Badanie wody

Metoda
badania Termin lub częstość badania
według
PN-EN 196-3 j.w. Bezpośrednio przed użyciem
PN-EN 196-6 PN- dostarczonej partii cementu
EN 196-1
PN-EN 933-1 PN- Bezpośrednio przed użyciem
EN 933-3 PN-EN dostarczonej partii kruszywa
933-9
PN-B06714/12 PN-EN
1097-6
PN-EN 1008

4) Badanie dodatków i domieszek PN-EN 480-1 do
12
Badania
1) Konsystencji
PN-EN 12350-2,
mieszanki
-3,
betonowej
-4 lub -5
2) Gęstości
PN-EN 12350-6
3) Zawartości powietrza
PN-EN 12350-7
Badania
1) Wytrzymałości na ściskanie
PN-EN 12390-1 do
stwardniałe go
3
betonu

każdej

każdej

Przy rozpoczęciu robót i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczeń
Badanie każdej domieszki bezpośrednio
przed użyciem
Przy projektowaniu recepty i dalej zgodnie
z tab. 13 PN-EN 206-1
Codziennie
jw.
Po ustaleniu recepty i po wykonaniu każdej
partii betonu zgodnie z tab. 13 PN-EN
206-1, oznaczana po 28 dniach

2) Wytrzymałości na zginanie
PN-EN 12390-5
jw.
3) Wytrzymałości na rozciąganie PN-EN 12390-6
jw.
przy rozłupywaniu
4) Gęstości betonu
PN-EN 12390-7
jw.
5) Głębokości penetracji wody PN-EN 12390-8
jw.
Przy kontroli produkcji należy uwzględnić wymagania rozdziałów 8, 9 i 10 PN-EN 206-1 oraz tablic 20 do 24 tej normy.
6.4. Badania kontrolne betonu na budowie
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych normą PN-EN 12350-1 do 7 i „Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie". Ponadto gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników
badań dotyczących jakości betonu stosowanych materiałów.
Próbki mieszanki betonowej należy losowo wybierać i pobierać zgodnie z PN-EN 12350-1. W warunkach
budowy przeprowadzić badanie konsystencji dostarczonej mieszanki metodą stożka opadu wg PN-EN 12350-2. Różnica
wysokości formy i stożka zwana opadem, wyznaczona z dokładnością do 10 mm, jest wskaźnikiem konsystencji. Ocena
konsystencji mieszanki betonowej polega na porównaniu wyników pojedynczych pomiarów z wielkością wymaganą wg
tab. 3PN-EN 206-1. Jeśli w dwóch kolejnych badaniach nastąpiło ścięcie części mieszanki z masy próbki dostarczony
ładunek nie nadaje się do wbudowania.
Dla betonu stwardniałego należy sprawdzić wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 12390-3.
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki
kontrolne w postaci podanej w PN-EN 12390-1 w ilości nie mniejszej niż:
 1 próbka na 50 rm3 betonu,
 1 próbka na 100 zarobów,
 3 próbki na dobę,
 6 próbek na partię betonu
 3 próbki z każdego elementu.
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje
i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-EN 12390-1 do -4. W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości
betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera,
spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej
wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z
konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.
W przeciwnym przypadku beton, który nie spełnia warunków niniejszej specyfikacji należy uznać za niezdatny w
konstrukcji i usunąć go.
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku
wcześniejszym od 28 dni.
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6.5.Badanie składników mieszanki
6.5.1. Badania cementu
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996. Metody
badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów
wiązania i stałości objętości. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. Zakazuje się
pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów) jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj
cementu z tej samej cementowni.
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom:
 oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997;
 oznaczenie zmiany objętości wg, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997,
 sprawdzenie zawartości grudek.
 Wyniki w/w badań muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie
Vicata):
Dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego:
 początek wiązania najwcześniej po upływie 60 min,
 koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz.
 Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:
 wg próby Le Chateliera nie więcej niż 8 mm,
 wg próby na plackach - normalna.
6.5.2. Badania kruszywa
 oznaczenie składu ziarnowego,
 sprawdzenie kształtu ziarn,
 oznaczenie zawartości pyłów,
 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń,
 kontrola wilgotności.
6.5.3. Badania piasku
 oznaczenie składu ziarnowego wg
 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych
 oznaczenie zawartości grudek gliny , które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń obcych,
6.5.4. Badania wody
Przed rozpoczęciem robót i w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń.
6.5.5. Badania domieszek
Zgodnie z instrukcją ITB nr.206/77.
6.5.6. Badania mieszanki
6.5.6.1. Sprawdzenie konsystencji
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy
wytwarzaniu i przed wbudowanie.
Dopuszcza się dwie metody badania:
 metodą Ve - Be,
 metodą stożka opadowego.
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki, a kontrolowaną metodami określonymi w PN-88/B-06250,
nie mogą przekroczyć:
 ± 20% wartości wskaźnika Ve - Be,
 ± 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg PN-88/B-06250), dokonać aparatem Ve - Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.
6.5.6.2. Urabialność
Urabialność mieszanki należy sprawdzić przy rozpoczęciu robót.
6.5.6.3. Zawartość powietrza
Zawartość powietrza należy sprawdzić przy projektowaniu mieszanki oraz w trakcie
wykonywania robót nie rzadziej niż dwa razy na zmianę.
6.6.Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji mostowych
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w Dokumentacji Projektowej należy rozumieć jako wymiary
minimalne.
Podane niżej, tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczą one konstrukcji monolitycznych i wykonanych z elementów
prefabrykowanych.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od określonych w Dokumentacji Projektowej wynoszą:
 długość przęsła ± 2 cm,
 oś podłużna w planie ± 3 cm,
 wymiary przekrojów dźwigarów ± 1 cm,
 grubość płyty pomostu ± 0.5 cm,
 rzędne wysokościowe ± 1 cm,
Tolerancje dla fundamentów:
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usytuowanie w planie - 2% największego wymiaru , ale nie więcej niż 50mm,
wymiary w planie - ± 30 mm,
różnice poziomu na płaszczyznach widocznych - ± 20 mm,
różnice poziomu płaszczyzn niewidocznych - ± 30 mm,
różnice głębokości - ± 0,05h i ± 50 mm.
Tolerancje dla podpór:
pochylenie ścian 0,5 % wysokości,
wymiary w planie ± 1 cm,
rzędne wierzchu podpory ± 1 cm.
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić:
położenie zbrojenia,
zgodność rzędnych z projektem,
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.

7.

OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w SST M 00.00.00 „Wymagania ogólne”pkt.7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest metr sześcienny (m 3) betonu wbudowanego w konstrukcję z uwzględnieniem podziału na
klasę betonu. Obmiar obejmuje wykonanie elementów wraz z deskowaniami i rusztowaniami. Ilość robót określa się na
podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm 2.
8.

ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w SST M 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru
8.2.Odbiór końcowy
Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy
zakończenia wszystkich Robót i spełnienia wymagań określonych w Dokumentacji Projektowej, SST oraz innych
warunków dotyczących tych Robót zawartych w Kontrakcie.
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
 atesty,
 wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
 protokoły wszystkich odbiorów Robót zanikających.
Jeżeli wszystkie badania dały wynik zgodny z Dokumentacją Techniczną oraz wymogami odpowiednich norm i
SST, to wykonane roboty ziemne należy uznać za wykonane prawidłowo.
W przypadku gdy chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty lub ich część należy uznać za
niezgodne z wymaganiami norm Dokumentacją i SST. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić
roboty do zgodności z normami, Dokumentacją Techniczną oraz SST. przedstawić je do ponownego odbioru.
Odbiór końcowy winien być potwierdzony spisaniem protokołu odbioru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Wymagania ogólne dotyczące podstawę płatności podano w SST M.00.00.00. „Wymagania ogólne”pkt.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płaci się za metr sześcienny (m 3) wbudowanego betonu, zgodnie z określeniem podanym w p. 7. Cena
jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
 opracowanie Projektu Organizacji i Harmonogramu Robót
 opracowanie Programu Zapewnienia Jakości
 opracowanie projektów technologicznych deskowania
 zapewnienie (zakup i dostarczenie na plac budowy) niezbędnych materiałów i sprzętu do wykonania robót
 prace przygotowawcze,
 wykonanie badań istniejącego betonu
 oczyszczenie podłoża,
 wykonanie rusztowania i pomostów roboczych wraz z projektem roboczym,
 wykonanie deskowania wraz z projektem roboczym,
 przygotowanie, dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu z zagęszczeniem i
pielęgnacją betonu,
 rozbiórkę deskowania i rusztowań,
 oczyszczenie terenu Robót i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
 wywóz odpadów,
47




wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-EN 197-1
PN-EN 450
PN-EN 480-1
PN-EN 480-2
PN-EN 480-4
PN-EN 480-5
PN-EN 480-6
PN-EN 480-8
PN-EN 480-10
PN-EN 480-12
PN-EN 933-1
PN-EN 933-4
PN-EN 934-2
PN-EN 1097-6
PN-EN 1008
PN-EN 12350-1
PN-EN 12350-2
PN-EN 12350-6
PN-EN 12350-7
PN-EN 12390-1
PN-EN 12390-2
PN-EN 12390-3
PN-EN 12390-4
PN-EN 12390-5
PN-EN 12390-6
PN-EN 12390-7
PN-EN12390-8
PN-EN 12620
PN-EN 12878
PN-B-01100
PN-B-04500
PN-B-06251
PN-B-06261
PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-B-06714/34
PN-C-04541
PN-C-04554/02
PN-C-04566/02
PN-C-04566/03
PN-C-04600/00
PN-C-04628/02
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-M-48090
PN-S-10040
PN-S-10042

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementów powszechnego użytku.
PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
Popiół lotny do betonu. Definicje, wymagania i kontrola jakości
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody wydzielającej się
samoczynnie z mieszanki betonowej
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni.
Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości chlorków
rozpuszczalnych w wodzie.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach.
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania.
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność,
znakowanie i etykietowanie.
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej do
betonu, w tym odzyskanej z procesów produkcji betonu.
Badania mieszanki betonowej. Pobieranie próbek.
Badania mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą opadu stożka.
Badania mieszanki betonowej. Gęstość.
Badania mieszanki betonowej. Badanie zawartości powietrza. Metody ciśnieniowe
Badania betonu. Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do badania i form.
Badania betonu. Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych.
Badania betonu. Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania.
Badania betonu. Wytrzymałość na ściskanie. Wymagania dla maszyn wytrzymałościowych.
Badania betonu. Wytrzymałość na zginanie próbek do badania.
Badania betonu. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badania.
Badania betonu. Gęstość betonu.
Badania betonu. Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem.
Kruszywa do betonu.
Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych na bazie cementu i/lub wapna. Wymagania i metody
badań.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na
ściskanie.
Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy prażeniu oraz substancji
rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.
Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337 mval/dm3 metodą
wersenianową.
Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków
rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem o-hydroksyrtęciobenzoesowym.
Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków
rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną.
Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania chloru. Postanowienia
ogólne i zakres rzeczowy.
Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczalnej metodą kolorymetryczną z antronem.
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
Rusztowania stalowe z elementów składanych
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania.
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
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10.2. Inne dokumenty
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 - Dziennik Ustaw nr 63 z dnia
3 sierpnia 2000.
Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych. Generalna Dyrekcja
Dróg Publicznych, Warszawa 1998.
Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in situ" w nowo budowanych konstrukcjach obiektów mostowych. Generalna Dyrekcja
Dróg Publicznych, Warszawa 1998.
Wymagania i zalecenia dotyczące wykonania betonów do konstrukcji mostowych GDDP Warszawa 1990
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M.15.00.00
M.15.01.00
M.15.01.01

IZOLACJE I NAWIERZCHNIE
IZOLACJE CIENKIE
IZOLACJE WYKONYWANE NA ZIMNO

1.

WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem izolacji na zimno w ramach realizacji obiektów branży mostowej w ramach zadania:
„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej Nr
1666K Ponice – Rdzawka w km 3+716,6 w miejscowości Rdzawka”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i realizacji
Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z
wykonaniem trzech warstw izolacji cienkich powierzchni betonowych stykających się z gruntem..
1.4.

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami
podanymi w SST M.00.00.00. "Wymagania Ogólne"pkt.1
1.4.1. Roztwór asfaltowy
Jest to asfalt przemysłowy lub lepik asfaltowy bez wypełniacza rozpuszczony w benzynie do lakierów, solwentnafcie
lub oleju neutralnym.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST M.00.00.00. "Wymagania Ogólne"pkt.1.5
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej powinny być uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy,
wymagającym akceptacji Inspektora Nadzoru.
2.

MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiału
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST M.00.00.00. ”Wymagania ogólne”pkt.2
2.2. Materiały do wykonania robót
Należy stosować materiały spełniające wymagania PN-B-24620:1998 lub materiały, dla których wydano
Aprobatę Techniczną IBDiM w Warszawie.
Do wykonania izolacji powierzchni stykających się z gruntem należy zastosować:
 roztwór asfaltowy do gruntowania betonu
 roztwór asfaltowy do izolacji betonu
3.

SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zastosowanego do wykonania Robót podano w SST M.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt.3
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektoar Nadzoru. Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien
dysponować sprawnym technicznie natryskiwaczem materiałów izolacyjnych.
4.

TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST M.00.00.00. „Wymagania ogólne”pkt.4.
4.2. Transport materiałów
Materiały do izolacji należy przewozić w szczelnych pojemnikach wg wymagań określonych w instrukcji
producenta, dowolnymi środkami transportu.
5.

WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w SST M.00.00.00. „Wymagania ogólne”pkt.5.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji
i Harmonogram Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich prowadzone
będą Roboty.
5.2. Zgodność z Dokumentacją Projektową.
Izolacja powinna być wykonywana zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową. Odstępstwa od
Dokumentacji Projektowej muszą być udokumentowane zapisem dokonywanym w Dzienniku Budowy i potwierdzone
przez Inspektoar Nadzoru.
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Dopuszcza się stosowanie zamienne innych materiałów pod warunkiem uzyskania takich samych efektów działania
oraz posiadania przez te materiały pozytywnej opinii Inspektoar Nadzoru.
5.3. Warunki wykonania izolacji:
Roboty należy wykonywać w temperaturach nie niższej niż 4°C w momencie układania.
5.4. Podłoże pod izolacją
Podłoże powinno być ukształtowane ze spadkami określonymi w Dokumentacji Projektowej, być równe, czyste i
suche. Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń a także
brakiem wystających ziaren kruszywa itp.
W momencie przystąpienia do układania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna być odkurzona i
odtłuszczona, a sam beton suchy; w przypadku dużych zanieczyszczeń powierzchni betonu należy ją wypiaskować i
dokładnie odkurzyć przy pomocy sprężonego powietrza;
Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione i wygładzone a wystające części skute i
wyszlifowane, większe zagłębienia należy wypełnić zaprawą naprawczą, mniejsze zagłębienia należy zaszpachlować
kitem.
5.5. Wykonanie izolacji
Wykonanie izolacji powierzchni konstrukcji betonowych stykających się z gruntem należy wykonać wg
instrukcji producenta.
Wykonanie może być ręczne przy pomocy szczotki lub mechaniczne przy zastosowaniu natryskiwacza.
Nakładanie warstwy izolacji może odbywać się po wyschnięciu warstwy gruntującej.
Nakładanie kolejnej warstwy izolacji - po wyschnięciu poprzedniej.
6.

KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości wykonanych robót podano w SST M 00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt.6.
6.2. Sprawdzaniu Robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na:
 sprawdzeniu podłoża i zezwoleniu na przystąpienie do gruntowania
 sprawdzenie jakości gruntowania
 sprawdzenie ilości zużytych materiałów w poszczególnych warstwach
 kontrola ilości warstw.
6.3.
Opis badań
6.3.1. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową - należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i
pomiar wymiarów liniowych izolacji.
6.3.2. Sprawdzenie materiałów - należy dokonać poprzez sprawdzenie dowodów dostaw i opisów opakowań.
6.3.3. Sprawdzenie jakości podłoża - należy wykonać za pomocą łaty o długości 4 m przyłożonej w dowolnie
wybranych miejscach na każde 20 m 2 powierzchni sprawdzając z dokładnością do 1 mm zgodność z warunkami
przygotowania podłoża wg pkt. 5.4. niniejszej SST.
6.3.4. Sprawdzenie warunków przystąpienia do Robót - należy przeprowadzić na podstawie zapisów w Dzienniku
Budowy stwierdzając zgodność z pkt. 5.3. SST.
6.3.5. Sprawdzenie prawidłowości wykonania Robót
Sprawdzenie należy wykonać wzrokowo dla każdej warstwy, kontrolując dla każdej z nich podane normy
zużycia materiałów.
6.3.6. Ocena wyników badań
Jeżeli wyniki badań przewidzianych w pkt. 6.3. są pozytywne - wykonanie Robót izolacyjnych należy uznać za
zgodne z wymaganiami niniejszej SST.
W razie stwierdzenia rozbieżności w warunkach zużycia materiałów dla danej warstwy lub niestarannego
wykonania, należy dokonać natychmiastowych poprawek lub wykonać dodatkową warstwę.
7.

OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w SST M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką miary jest metr kwadratowy (m 2) wykonanej izolacji cienkiej elementu pionowego i poziomego
stykającego się z gruntem.
8.

ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w SST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”pkt.8.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektoar
Nadzoru
8.1.1. Ocena wyników badań
Jeżeli wszystkie badania dały wynik dodatni roboty te należy uznać za zgodne z wymaganiami normy oraz
niniejszej SST. W przypadku choćby jednego wyniku ujemnego Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić Roboty do
zgodności z SST i przedstawić je do ponownego odbioru, o ile Inspektor Nadzoru nie uzna, że niezgodność ta nie
rzutuje na prawidłowość prowadzenia dalszych Robót lub na warunki płatności.
51

8.2.

Warunki i dokumenty niezbędne do dokonania odbioru Robót
Odbiory należy wykonywać dla każdej operacji osobno, przy czym sporządza się jeden protokół odbioru izolacji
po jej całkowitym wykonaniu.
W protokole należy odnotować fakt dokonania poprawek lub warstw uzupełniających (dodatkowych)
Podstawą do odbioru Robót są badania obejmujące:
 sprawdzenie z Dokumentacją Projektową,
 sprawdzenie dostarczonych materiałów,
 sprawdzenie podłoża pod izolację (przygotowanie podłoża do gruntowania,
 sprawdzenie warunków prowadzenia Robót,
 sprawdzenie prawidłowości wykonanych Robót dla poszczególnych warstw.
Do odbioru Robót wykonanych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
 świadectwa dostaw materiałów,
 protokół odbiorów częściowych,
 zapisy w Dzienniku Budowy.
8.2.1. Odbiór końcowy
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
 wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
 protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających.
8.3. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu należy przeprowadzić zgodnie z SST M.00.00.00
"Wymagania Ogólne" pkt.8.3
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Wymagania ogólne dotyczące podstawę płatności podano w SST M.00.00.00. „Wymagania ogólne”pkt.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płaci się za metr kwadratowy (m2) wykonanej izolacji cienkiej, zgodnie z określeniem podanym w p. 7. Cena
jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
 opracowanie Projektu Organizacji i Harmonogramu Robót
 opracowanie Programu Zapewnienia Jakości
 zapewnienie (zakup i dostarczenie na plac budowy) niezbędnych materiałów i sprzętu do wykonania robót
 prace przygotowawcze,
 oczyszczenie powierzchni betonu obiektu,
 zagruntowanie powierzchni betonu obiektu,
 ułożenie poszczególnych warstw zgodnie z niniejszą SST i Dokumentacją Techniczną,
 odpady, ubytki i straty materiałowe,
 oczyszczenie terenu Robót i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
 wywóz odpadów,
 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
 oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.
Przy cenie jednostkowej należy uwzględnić zróżnicowany charakter zasypek.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania
2.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
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M.15.02.00
M.15.02.01

IZOLACJE GRUBE
IZOLACJE TERMOZGRZEWALNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem izolacji termozgrzewalnej w ramach realizacji obiektów branży mostowej w ramach
zadania: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej Nr
1666K Ponice – Rdzawka w km 3+716,6 w miejscowości Rdzawka”.
1.2. Zakres robót objętych ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze izolacji płyty pomostowej
ustroju niosącego, ścianki zaplecznej i płyt przejściowych z papy termozgrzewalnej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST M.00.00.00
“Wymagania ogólne”, pkt 1.
1.4.1 Asfaltowa papa termozgrzewalna - papa asfaltowa na osnowie z włókniny lub tkaniny technicznej przesyconej i
obustronnie powleczonej asfaltem modyfikowanym SBS. Obie powierzchnie papy są zabezpieczone przed sklejeniem w
rolce posypką mineralną o odpowiedniej granulacji albo folią z tworzywa sztucznego. Papa termozgrzewalna
przyklejana jest do powierzchni konstrukcji mostowej po nadtopieniu jej powierzchni palnikiem gazowym.
1.4.2 Środek gruntujący - preparat asfaltowy lub żywiczny nanoszony na powierzchnię budowli przed
nałożeniem właściwej izolacji asfaltowej, zwiększający przyczepność izolacji do podłoża.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST M.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i
poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
4.1.Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST M.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 2.
2.2. Dane ogólne
Izolacja zgrzewalna musi posiadać aktualną Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i
Mostów (IBDiM) oraz instrukcję stosowania danego materiału izolacyjnego obejmującą:
- rodzaj i wymagania jakie powinno spełniać podłoże na którym układana jest izolacja,
- sposób przygotowania podłoża pod ułożenie izolacji,
- rodzaj środka gruntującego zalecanego do gruntowania podłoża oraz wymagania, jakim powinien odpowiadać
środek gruntujący,
- ilość i rodzaj układanych warstw izolacyjnych oraz sposób ich układania,
- sposób łączenia arkuszy papy (wielkość zakładów),
warunki wykonania warstw nawierzchni na izolacji,
- warunki pogodowe, w jakich dopuszcza się wykonywanie robót izolacyjnych (temperatura podłoża i otoczenia,
wilgotność powietrza i podłoża, itp.).
Wybór materiału izolacyjnego musi zostać zaaprobowany przez Inżyniera.
2.3. Wymagania dotyczące materiałów
2.3.1. Papa termozgrzewalna
Arkusz papy powinien mieć równomiernie rozłożoną powłokę, posypkę i równe krawędzie. Niedopuszczalne są
załamania, dziury, pęcherze i uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia papy w rolce.
Ponadto papa powinna odpowiadać wymaganiom podanym w poniższej tabeli.
Tabela 1. Wymagania dla polimeroasfaltowej papy zgrzewalnej
Lp.
Właściwość
Jednostka
1
Długość arkusz
cm
2
Szerokość arkusza
cm
3
Grubość arkusza
mm
4
Grubość warstwy izolacyjnej pod
mm
osnową
5
Giętkość, na wałku średnicy (j)30mm
°C
6
Przesiąkliwość
MPa
7
Nasiąkliwość
% (m/m)
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Wymaganie
L ±1,5%L1)
S ± 1,5%S2)
> 5,0
> 2,5
< -15
> 0,5
<1

Badanie wg
PN-B-04615
PN-B-04615
Procedura IBDiM Nr PB-TM-02
Procedura IBDiM Nr PB-TM-02
PN-B-04615
PN-B-04615
PN-B-04615

8

9

10

11

12
13

14
15

Siły zrywające przy rozciąganiu3)
- wzdłuż
- w poprzek

N
N

> 500
> 500

Wydłużenie przy zerwaniu3)
- wzdłuż
- w poprzek

%
%

> 30
> 30

Siła zrywająca przy rozdzieraniu3)
- wzdłuż
- w poprzek

N
N

>150
>150

PN-B-04615

PN-B-04615

Procedura badawcza IBDiM Nr PBTM-05

Procedura badawcza IBDiM Nr
Przyczepność do podłoża
PB-TM-06
betonowego
Nr PB-TM-022
metodą „pull-off”
MPa
> 0,4
metoda ścinania
N
< 500
Przyczepność warstwy wiążącej
MPa
>0,5
Procedura badawcza IBDiM
nawierzchni do izolacji
Odporność na działanie podwyższonej
°C
> 100
PN-B-04615
temperatury, 2 h
Wymagania wobec polimeroasfaltu wytopionego z papy termozgrzewalnej
0
Temperatura mięknienia wg metody PiK
C
> 110
PN-EN 1427
0
Temperatura łamliwości według
C
<-22
PN-C-04130
Fraassa

1) L - długość arkusza papy wg producenta
2) S - szerokość arkusza papy wg producenta
3) Oznaczenie należy wykonać w temperaturze (20±2)oC
Polimeroasfaltowa papa zgrzewalna musi być odporna na temperaturę układanej warstwy wiążacej z asfaltu
twardolanego (190-200 C).
2.3.2. Środki gruntujące
Zgodnie z zaleceniami producenta, dla danego materiału rolowego należy stosować żywiczny środek gruntujący.
Tabela 2. Wymagania wobec żywicznego środka gruntującego
Lp.
Właściwość
Jednostka
Wymagana
Metoda badań według
wartość
1

Czas zachowania właściwości roboczych w
temperaturze 20 ° C

2
3
4
5

Gęstość
Lepkość
Twardość Shore`a twardościomierz typu D 3)
Przyczepność do podłoża betonowego
po utwardzeniu żywicy
po badaniu mrozoodporności f1 50

6

1)
2)
3)

min.

> 20

Procedura badawcza
IBDiM Nr TWm-24/97

g/cm3
mPas
o
Sh D

ρ ± 5% ρ 1)
η ± 5% η 2)
> 80

PN-C-89085.03.
PN-C-89085.06.
PN-C-04238
Procedura badawcza
IBDiM Nr PB-TMX3

MPa
MPa

Przyczepność do podłoża stalowego

MPa

>1,5
>1,2
> 3,0

Procedura badawcza
IBDiM Nr PB-TMX4

ρ - gęstość określona przez producenta
η - lepkość określona przez producenta
nie dotyczy żywic impregnujących podłoże i tworzących cienkie powłoki o grubości < 1,5 mm

3. SPRZĘT
4.1.Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST M.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 3. Jakikolwiek sprzęt,
maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i bezpieczeństwa zostaną przez
Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
3.1. Sprzęt do wykonania robót izolacyjnych
Do wykonania robót instalacyjnych należy stosować:
 szczotki, odkurzacze, odkurzacze na wodę, sprężarka z filtrem przeciwolejowym - do oczyszczania podłoża
 szczotki, wałki, pistolety - do nakładania środka gruntującego
 palniki na propan/butan wielodyszowe z urządzeniem do odwijania izolacji w czasie zgrzewania,
 wałki do dociskania izolacji świeżo zgrzanej.
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4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST M.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 4.
4.1. Transport arkuszy papy
Arkusze papy powinny być zwinięte w rolki i owinięte wstęgą papieru lub folii o szerokości co najmniej 60cm.
Na każdym opakowaniu papy należy umieścić etykietę zawierającą dane:
 nazwę i adres producenta
 oznaczenie
 datę produkcji i numer partii
 wymiary arkuszy papy
 informację o uzyskaniu przez wyrób Aprobaty Technicznej
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, chroniących przed zawilgoceniem, w
miejscu zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych i z dala od źródeł ciepła. Rolki papy należy ustawiać
w pozycji stojącej w jednej warstwie na paletach transportowych. Liczba rolek papy pakowanych na jednej palecie
powinna być określona przez producenta. Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Powinny
być one zabezpieczone dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem.
4.2. Transport środka gruntującego
Składniki żywicznego środka gruntującego (żywica i utwardzacz) powinny być pakowane i przechowywane
zgodnie z PN-C-81400 w taki sposób, aby na jedno opakowanie żywicy przypadało jedno opakowanie utwardzacza z
zachowaniem proporcji mieszania. Składniki żywiczne należy transportować zgodnie z PN-C-81400 i aktualnie
obowiązującymi przepisami transportowymi. Na każdym opakowaniu środka gruntującego należy umieścić etykietę
zawierającą następujące dane:
 nazwę i adres producenta
 datę produkcji
 numer partii wyrobu
 masę netto
 termin przydatności do użycia
 informację o uzyskaniu przez wyrób Aprobaty Technicznej IBDiM
 informację o proporcji mieszania (w przypadku środka żywicznego)
 napis „Ostrożnie z ogniem”
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST M.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne.
Izolacje powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST .
5.2. Warunki układania izolacji
W trakcie układania izolacji należy stosować się do zaleceń producenta, bezwzględnie powinny być też
spełnione poniższe warunki.
Roboty izolacyjne należy wykonywać przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót podczas opadów
deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest większa niż 85%.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robót gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5°C. Nie należy prowadzić robót
izolacyjnych w czasie silnego wiatru. W pobliżu wykonywanych robót nie mogą być składane żadne materiały sypkie i
pylące. Roboty izolacyjne powinny być wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracowników. Zwraca się
uwagę iż wykonywanie poprawek na już ukończonych odcinkach jest bardzo pracochłonne i w przeważającej ilości
wypadków prowadzi do powstania trwałych wad powłok izolacyjnych .
5.3. Podłoże pod izolację
Podłoże pod izolację powinno być równe, gładkie, czyste i suche oraz posiadać odpowiednie spadki, zgodne z
Dokumentacją Projektową. Kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować
podczas betonowania płyty. Spadki poprzeczne - zarówno pod jezdnią jak i na chodnikach nie powinny być mniejsze
niż 2%. Powierzchnię płyty powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości
powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0cm. Gładkość powierzchni powinna
cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp.
Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3,0 mm lub wgłębienia do 5,0 mm, chyba że producent izolacji podaje
ostrzejsze warunki. Powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze wszystkich części pylastych, złuszczeń,
mleczka cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas budowy. Mleczko cementowe z powierzchni należy
usunąć przez groszkowanie, śrutowanie lub piaskowanie. Oczyszczenie powierzchni wykonać należy przez
odpylenie sprężonym powietrzem lub odkurzaczami przemysłowymi. Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być
naprawione masami PC, PCC lub zaprawami niskoskurczowymi. Ewentualne rysy skurczowe w betonie ujawnione po
usunięciu mleczka cementowego należy oczyścić i uszczelnić żywicami epoksydowymi. Wytrzymałość betonu podłoża
na odrywanie badana metodą "pull-off" powinna wynosić co najmniej 1,5 MPa. Przygotowanie podłoża podlega
sprawdzeniu i odbiorowi z wpisem do dziennika budowy.
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5.4. Gruntowanie podłoża
Jednorazowo można zagruntować tylko taką powierzchnię, która zostanie zaizolowana tego samego dnia.
Powierzchnię zagruntowaną, nie zaizolowaną bezpośrednio po wyschnięciu primera, należy ponownie oczyścić i
odpylić. Nie dopuszcza się ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach.
Gruntowanie przy użyciu środka żywicznego.
Przy stosowaniu środka żywicznego istnieje możliwość impregnacji świeżego betonu do kilku godzin po
zabetonowaniu płyty, co eliminuje wymóg pielęgnacji.
Do gruntowania należy przystąpić po kilku godzinach od ułożenie betonu, w momencie kiedy możne na niego wejść
nie pozostawiając śladów. Należy usunąć mleczko cementowe poprzez zmiecenie sztywną szczotką a następnie wetrzeć
żywicę w powierzchnię tą samą szczotką (w ilości ok. 0,2 do 0,5 kg/m²). Świeżą żywicę przesypać piaskiem
kwarcowym(0,4 - 0,7mm) w ilości ok. 1kg na metr kwadratowy. W przypadku gruntowania podłoża żywicami
syntetycznymi przyczepność warstwy gruntującej do podłoża określona metodą “pull-off” powinna wynosić nie mniej
niż 1,5 MPa.
5.5. Układanie izolacji
Układanie izolacji powinno odbywać się zgodnie z instrukcją producenta i aprobatą IBDiM. Zakład podłużny
między dwoma sąsiednimi arkuszami izolacji nie powinien być węższy niż 8 cm, natomiast zakład czołowy między
końcami rolek winien wynosić co najmniej 15 cm, chyba że producent poda inaczej. Układanie izolacji rozpoczynamy
od najniższego punktu obiektu posuwając się w górę. W żadnym miejscu grubość hydroizolacji nie powinna
przekraczać 3 grubości arkusza.
W trakcie zgrzewania izolacji wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza co najmniej 2,0
cm na całej długości podgrzewanej rolki. Należy szczególnie starannie zgrzać izolację z podłożem w miejscach
wywinięć papy, wokół wpustów i sączków odwadniających. Po ułożeniu izolacji należy w jak najszybszym terminie
położyć zaprojektowaną nawierzchnię asfaltową. Izolacja nie może pozostać na pomoście na okres zimy nie przykryta
nawierzchnią. Nie można dopuścić, aby na powierzchni izolacji występowały fałdy i wybrzuszenia. Powstałe wady
wpływające na integralność izolacji, takie jak przebicia, pęcherze, rozerwania powinny zostać naprawione i uzyskać
akceptację Inżyniera przed ułożeniem jakiejkolwiek następnej warstwy lub cały system należy wykonać ponownie. Po
ułożonej izolacji nie dopuszcza się ruchu technologicznego budowy i transportu materiałów. Przyczepność izolacji do
podłoża badana metodą "pull-off" powinna być większa niż 0,4 MPa. W obrębie zabudowy chodnikowej i
krawężników należy ułożyć 2 warstwy izolacji termozgrzewalnej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST M.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 6.
6.2. Kontrola jakości
Sprawdzeniu jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia.
Ze względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter robót oraz dokumentacyjną formę protokołu konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy oraz Inżyniera.
W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonywać kontroli zwracając szczególną uwagę na:
 sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających
zgodność użytych materiałów z powołanymi normami i niniejszą ST. Materiały nie mające dokumentów
stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddawane badaniom
przed ich zastosowaniem, a wynik badań odnotowany w Dzienniku Budowy
 sprawdzenie równości powierzchni podłoża oraz wytrzymałości na odrywanie
 sprawdzenie poprawności układania izolacji. Każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą, czystą
powłokę przylegającą do powierzchni podkładu lub do uprzednio ułożonej warstwy.
 kontrola jakości ułożonej izolacji i przyczepności do podłoża.
6.3. Opis badań
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych robót
izolacyjnych z Dokumentacją Projektową i opisem technicznym ST, wymagań 5 niniejszej ST oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru wymiarów liniowych z dokładnością do 0,5 cm.
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie odnośnych zaświadczeń jakości, zapisów w
Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej oraz z normą PN-B-04615 oraz Aprobata Techniczną. Materiały nie mające dokumentów
stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem wątpliwości powinny być poddane badaniom przed ich
zastosowaniem, a wyniki badań odnotowane w Dzienniku Budowy.
Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty o długości 4,0 m, przyłożonej w 3
dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m 2 powierzchni podkładu i przez pomiar jego odchylenia od łaty z
dokładnością do 1 mm na zgodność z wymaganiami pkt 5.3 niniejszej ST .
Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie wykonywane metodą “pull-off” przy średnicy krążka
próbnego fi 50mm wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m izolowanej powierzchni i min 5 oznaczeń wg PN-B-01814.
Wyniki badań powinny być zgodne z przedstawionymi w pkt 5.2 niniejszej ST .
Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót należy przeprowadzać na podstawie zapisów w Dzienniku
Budowy na zgodność z wymaganiami pkt 5.1 niniejszej ST .
6.4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót
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Przyczepność papy do podłoża wykonać badana metodą "pull-off" wykonując 1 badanie na każde 50m 2
wykonanej izolacji z papy termozgrzewalnej, której przyczepność na odrywanie powinna być większa niż 0,4 MPa.
Badanie przyczepności papy wykonać wg procedury badawczej IBDiM Nr PB-TM-06.
Miejsce badania należy naprawić za pomocą papy termozgrzewalnej zgodnie z Poleceniami Inżyniera/
Kierownika Projektu.
6.5. Ocena wyników badań
Jeżeli badania przewidziane w pkt 6 dadzą wynik dodatni - wykonanie robót izolacyjnych należy uznać za
zgodne z wymaganiami niniejszej ST . W przypadku, gdyby choć jedno z badań dało wynik ujemny, należy odbierane
roboty izolacyjne uznać za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST .
W razie uznania robót izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST, komisja przeprowadzająca
badania powinna ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo uznać roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST
i nakazać ponowne ich wykonanie albo nakazać wykonanie poprawek, które doprowadzą do zgodności robót z
wymaganiami niniejszej ST .
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST M.00.00.00 “Wymagania ogólne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy (m2) izolowanej powierzchni. W obrębie zabudowy chodnikowej i
krawężników należy ułożyć 2 warstwy izolacji termozgrzewalnej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST M.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 8.
8.2. Odbiór izolacji
Odbiory należy przeprowadzać dla każdej warstwy pokrycia osobno - przy czym sporządza się jeden protokół
odbioru izolacji po wykonaniu powłoki izolacyjnej.
W protokole odbioru należy odnotować fakt dokonywania poprawek określając ich rodzaj i miejsce.
Podstawą do odbioru robót izolacyjnych są badania obejmujące:
 sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową
 sprawdzenie materiałów
 sprawdzenie podłoża pod izolację
 sprawdzenie warunków prowadzenia robót
 sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót.
Do odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
 protokoły badań kontrolnych
 protokoły odbiorów częściowych
 aprobaty techniczne,
 deklaracje zgodności z Polską Normą
 posiadane certyfikaty i inne świadectwa jakości materiałów
 zapisy w Dzienniku Budowy
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
4.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST M.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
 zakup i dostarczenie materiałów i pozostałych czynników produkcji,
 przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu, ułożenie izolacji zgodnie z niniejszą ST i
Dokumentacją Projektową (w obrębie zabudowy chodnikowej i krawężników należy ułożyć 2 warstwy izolacji
termozgrzewalnej)
 wykonanie badań i pomiarów.
Cena uwzględnia również zakłady, odpady i ubytki materiałowe, ewentualne naprawy oraz oczyszczenie miejsca
pracy, jak również wykonanie i rozbiórkę niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-EN 535:1993
Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych.
PN-EN 1427
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. Metoda Pierścień i
Kula
PN-EN 12593
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury łamliwości metodą Fraassa
PN-B-01814
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i żelbetowe Metoda badania przyczepności powłok ochronnych
PN-B-04615
Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań
PN-B-10260
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
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PN-C-04523
Oznaczanie zawartości wody metodą destylacyjną.
PN-C-89085.06
Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie lepkości.
10.2. Inne dokumenty
“Tymczasowe wytyczne układania izolacji z papy zgrzewalnej na pomostach betonowych mostów drogowych”,
IBDiM, Warszawa, 1986 Procedury badawcze IBDiM.
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M.15.03.13

NAWIERZCHNIE NA BAZIE ŻYWIC EPOKSYDOWO POLIURETANOWYCH

1.

WSTĘP
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z nawierzchni na chodnikach na bazie żywic epoksydowo poliuretanowych w ramach realizacji
obiektów branży mostowej w ramach zadania „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w
km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej Nr 1666K Ponice – Rdzawka w km 3+716,6 w miejscowości Rdzawka”.
1.2.Zakres stosowania SST
SST stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i realizacji
Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem nawierzchni z
żywić epoksydowo – poliuretanowych na kapach chodnikach obiektów mostowych
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie następujących czynności:
 przygotowanie powierzchni,
 wykonanie nawierzchni grubości 5 mm,
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami
podanymi w SST M.00.00.00. "Wymagania Ogólne".
1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt.1.5.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej powinny być uzasadnione zapisem w
Dzienniku Budowy, wymagającym akceptacji Inspektora Nadzoru.
2.

MATERIAŁY
2.1.Wymagania ogólne dotyczące materiału
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST M.00.00.00. ”Wymagania ogólne” pkt.2.
2.2.Materiał do wykonania robót
Materiał nawierzchniowy powinien być chemoutwardzalny na bazie żywicy epoksydowej i poliuretanu. Musi
nadawać się do układania na powierzchniach z betonu.
Materiał ten po chemoutwardzeniu winien posiadać następujące cechy:
 gęstość około 1,2 kg/l,
 graniczna odkształcalność powodująca pękanie ponad 25%,
 naprężenie rozciągające pękanie ponad 6 MPa,
 twardość wg Shore A > 90,
 odporność na działanie wody i środków odladzających,
 właściwości elastyczne w temperaturze od -20 do +60C,
Grubość warstwy nawierzchni powinna wynosić minimum 3 mm, zgodnie z Dokumentacją Projektową wynosi
on 5 mm.
Dobór materiału nawierzchniowego należy do Wykonawcy i podlega uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu.
Stosować można tylko taki materiał, który posiada atest producenta i aprobatę techniczną wydaną przez IBDM.
2.3.Proponowany zestaw środków
2.3.1. Środek gruntujący, polepszający przyczepność
Żywica epoksydowa o niskiej lepkości
2.3.2. Warstwa wierzchnia
Materiał chemoutwardzalny na bazie żywic epoksydowych i poliuretanowych o wysokiej odporności chemicznej
i mechanicznej.
2.3.3. Warstwa zamykająca
Poliuretanowy materiał uszczelniający odporny na promienie ultrafioletowe.
2.3.4. Masa zalewowa
Masa trwale plastyczna układana przed wykonywaniem nawierzchni chodników pomiędzy kapą chodnikową a
krawężnikiem oraz pomiędzy kapą chodnikową a projektowaną deską polimerobetonową oraz pomiędzy dylatacjami
pozornymi kap chodnikowych.
Masę trwale plastyczną należy wykonać wg SST M.20.01.21 „Szczeliny w elementach betonowych wypełnione
masą zalewową”.
2.4.Składowanie materiałów
Materiały uważane za niebezpieczne należy przechowywać w pomieszczeniach z wentylacją, generalnie: przy
składowaniu należy przestrzegać środków bezpieczeństwa wydrukowanych na etykiecie.
2.5.Wymagania dla materiałów
Materiały zastosowane do wykonania nawierzchni muszą posiadać Aprobatę Techniczną
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2.5.1.

Materiał do gruntowania
Właściwości wymagane: niska lepkość, bardzo dobra penetracja podłoża, wysoka wytrzymałość na ściskanie (>
65 MPa ) i na rozciąganie przy zginaniu (> 60MPa – dla żywicy) oraz twardość (wg Shorea > 80).
2.5.2. Materiał na warstwę wierzchnią
Właściwości wymagane: wysoka odporność chemiczna, wysoka odporność mechaniczna, wodoszczelność oraz
twardość (wg Shorea > 90), wytrzymałość na rozciąganie > 6,5 MPa, wydłużenie przy zerwaniu > 30%
2.5.3. Materiał na warstwę zamykającą
Właściwości wymagane: wysoka odporność chemiczna, materiał elastyczny o wysokiej odporności na ścieranie,
tiksotropizowany, wytrzymałość na rozciąganie > 8 MPa, wydłużenie przy zerwaniu > 9%
3.

SPRZĘT
3.1.Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zastosowanego do wykonania Robót podano w SST M.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt.3.
3.2.Sprzęt do wykonania robót
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać warunkom określonym w instrukcji wykonania nawierzchni
opracowanej przez producenta. Sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4.

TRANSPORT
4.1.Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.4
4.2.Transport materiałów
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.
5.

WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w SST M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.5.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji
i Harmonogram Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich prowadzone
będą Roboty.
5.2.Uszczelnienie styku z krawężnikiem
Należy wykonać uszczelnienie styku z krawężnikiem za pomocą masy zalewowej trwale plastycznej zgodnie z
instrukcja producenta.
5.3.Przygotowanie powierzchni
Oczyszczenie strumieniowo-cierne powierzchni betonu, usunięcie zanieczyszczeń (tłuszczu i innych plam).
5.4.Wykonywanie nawierzchni
Nanoszenie środka gruntującego odbywać się powinno na powierzchnię odpowiednio przygotowaną.
Przygotowanie powierzchni do gruntowania: powierzchnia musi być dobrej jakości, równa – lekko szorstka, sucha
(wilgotność < 4%), oraz oczyszczona przez przedmuchanie sprężonym powietrzem z luźnych cząstek. Próba „pull-off”
– wytrzymałość na odrywanie nie mniejsza niż 1.5 MPa.
Fragmenty podłoża o niewystarczającej wytrzymałości, jak również zanieczyszczone olejami muszą być
usunięte mechanicznie (piaskowanie, frezowanie, skucie).
Przyjęto położenie środka gruntującego w 2 cyklach, nanoszonego na podłoże pędzlem lub szczotką poprzez
wcieranie. Temperatura otoczenia i podłoża: min. 10C; max 30C.
Nanoszenie warstwy nawierzchniowej odbywać się może po wyschnięciu środka gruntującego – po około 24
godz. (środek gruntujący nie może być lepki), nie później niż 7 dni. Nakładanie środka ręcznie używając szpachli
ząbkowej, głębokość ząbków dostosowana do grubości warstwy (5 mm). Po rozłożeniu natychmiast wyrównać
powierzchnię wałkiem okołowanym dodatkowo odpowietrzając mieszankę.
Masa elastyczna powinna być w miarę możliwości nanoszona jednowarstwowo. W przypadkach wyjątkowych
można nanosić w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę należy bezwzględnie posypać wysuszonym ogniowo piaskiem
kwarcowym, a niezwiązane ziarna piasku dokładnie usunąć. Temperatura otoczenia i podłoża jak przy środku
gruntującym. Nanoszenie warstwy zamykającej stanowiącego warstwę zamykającą) po 8-24 godz. w zależności od
temperatury.
6.

KONTROLA JAKOŚCI
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości wykonanych robót podano w SST M 00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt.6
6.2.Kontrola robót
Zastosowany materiał powinien posiadać aprobatę techniczną wydaną przez IBDM oraz atest wytwórcy. Przed
zastosowaniem należy sprawdzić zgodność dostarczonego materiału z zamówieniem i zdatność do użycia z uwagi na
okres składowania.
Zakres badań kontrolnych obejmuje:
a) w czasie układania nawierzchni
 stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta,
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 kontrolę przygotowania powierzchni podłoża (zgodnie z pkt.5)
 kontrolę temperatury otoczenia i podłoża,
b) po ułożeniu nawierzchni:
 kontrolę grubości nawierzchni (odstępstwo od grubości przyjętej w Dokumentacji Projektowej może
wynosić - 0.5 mm i + 1 mm )
 twardość wg Shore A > 90
 równość mierzona łatą długości 2.00 m, dopuszczalne nierówności + 1 mm.
7.

OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w SST M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wykonanej nawierzchni epoksydowej o określonej grubości.

8.

ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w SST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru
8.1.1. Ocena wyników badań
Jeżeli wszystkie badania dały wynik dodatni roboty te należy uznać za zgodne z wymaganiami normy oraz
niniejszej SST. W przypadku choćby jednego wyniku ujemnego Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić Roboty do
zgodności z SST i przedstawić je do ponownego odbioru, o ile Inspektor Nadzoru nie uzna, że niezgodność ta nie
rzutuje na prawidłowość prowadzenia dalszych Robót lub na warunki płatności.
8.1.2. Odbiór końcowy
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
 wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
 protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających.
8.2.Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości Robót ulegających zakryciu są następujące dane i dokumenty:
 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
 Dziennik Budowy,
 dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonane w trakcie budowy.
8.2.2. Zakres Robót
Odbiór Robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
 materiałów konstrukcyjnych użytych do wykonania zabezpieczenia
 przygotowania podłoża do nanoszenia poszczególnych warstw zabezpieczeń.
8.3.Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny zabezpieczeń antykorozyjnych należy prowadzić łącznie z odbiorem obiektu. Przy odbiorze
sprawdzeniu podlega:
 zgodność wykonanego zabezpieczenia z Dokumentacją Projektową na podstawie analizy projektu i badań
( w tym badań bieżących),
 ocena pokrycia nieuzbrojonym okiem,
 pomiar grubości naniesionych powłok,
 pomiar przyczepności pokrycia do podłoża wg PN-92/B-0181Antykorozyjne zabezpieczenia w
budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Wymagania ogólne dotyczące podstawę płatności podano w SST M.00.00.00. „Wymagania ogólne”pkt.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płaci się za metr kwadratowy (m 2) wykonanej nawierzchni epoksydowo - poliuretanowej, zgodnie z określeniem
podanym w p. 7. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
 opracowanie Projektu Organizacji i Harmonogramu Robót
 opracowanie Programu Zapewnienia Jakości
 zapewnienie (zakup i dostarczenie na plac budowy) niezbędnych materiałów i sprzętu do wykonania robót
 oczyszczenie i przygotowanie podłoża,
 wykonanie powłok nawierzchniowych,
 pielęgnację powłok,
 oczyszczenie terenu Robót i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
 wywóz odpadów,
 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
 oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-92/B-01814. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i
żelbetowe – Metoda badań przyczepności powłok ochronnych
PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane – Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-88/B-06250. Beton zwykły
PN-S-10040:1999
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
Wymagania i badania
PN-87/C-89085/03.
Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie gęstości (masy
właściwej)
PN-86/C-89085/06.
Żywice epoksydowe. Oznaczanie lepkości
10.2. Inne dokumenty
Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich. Część I – wymagania. IBDiM
2002.
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M.16.01.03

SĄCZKI ODWADNIAJĄCE IZOLACJĘ

1.

WSTĘP
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem montażu sączków odwadniających izolację pomostu w ramach realizacji obiektów
branży mostowej w ramach zadania: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku
3+210 w ciągu drogi powiatowej Nr 1666K Ponice – Rdzawka w km 3+716,6 w miejscowości Rdzawka ”.
1.2.Zakres stosowania SST
SST stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i realizacji
Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem odwodnienia
płyty pomostu.
Zakres rzeczowy obejmuje montaż sączków łącznie z ukształtowaniem górnej powierzchni płyty pod lejek
wypływowy i jego zamocowaniem w płycie pomostowej
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami
podanymi w SST M.00.00.00. "Wymagania Ogólne"pkt.1
1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST M.00.00.00. "Wymagania Ogólne"pkt.1.5
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
SST i poleceniami Kierownika Projektu.
Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej powinny być uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy,
wymagającym akceptacji Kierownika Projektu.
2.

MATERIAŁY
2.1.Wymagania ogólne dotyczące materiału
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST M.00.00.00. ”Wymagania ogólne”pkt.2
2.2.Sączki odwadniające izolację
Sączek składa się z:
 rura PCV ø50x3 wg PN-80/C-89205,
 kołnierz z tworzywa o promieniu 100 mm,
 sitko z tworzywa o promieniu 60 mm, z otworami o średnicy 6 mm,
 grys bazaltowy 8/16 otoczony żywicą epoksydową lub asfaltem,
 włóknina pokrywająca grys.
3.

SPRZĘT
3.1.Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zastosowanego do wykonania Robót podano w SST M.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt.3
3.2.Sprzęt do wykonywania robót
Osadzenie sączków należy wykonać ręcznie.
4.

TRANSPORT
4.1.Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST M.00.00.00. „Wymagania ogólne”pkt.4
4.2.Transport materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed przesuwaniem lub uszkodzeniem.
5.

WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w SST M.00.00.00. „Wymagania ogólne”pkt.5
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji
i Harmonogram Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich prowadzone
będą Roboty.
5.2.Sączki odwadniające izolację
Sączki należy umieścić przed betonowaniem płyty pomostu i tak ustabilizować, by w czasie betonowania i
wibrowania betonu nie zmieniły swego położenia. Należy zwrócić uwagę, aby sączki w czasie betonowania płyty
pomostu nie wystawały ponad płytę, lecz były nieco poniżej wierzchu płyty. Na sączek należy nałożyć rurkę PCV o
takiej długości, aby wystawała około 5 cm poniżej spodu płyty ustroju niosącego. W zależności od rozwiązania
przedstawionego w dokumentacji projektowej rurki należy wprowadzić do kolektora instalacji odwadniającej lub
pozostawić swobodne.
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Po ułożeniu betonu należy sprawdzić drożność rurki, usunąć ewentualne zanieczyszczenia. Izolację płyty
pomostu należy ułożyć na górnej powierzchni kołnierzyka sączka, aby woda z izolacji wpływała do sączka. Przed
wykonaniem warstwy wiążącej nawierzchni należy wypełnić kołnierz sączka grysem 8/16 otoczonym żywicą
epoksydową, który należy przykryć włóknem. Do odprowadzenia wody z izolacji pomiędzy sączkami należy wykonać
dren podłużny.
6.

KONTROLA JAKOŚCI
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości wykonanych robót podano w SST M 00.00.00 „Wymagania
ogólne”pkt.6
6.2.Zakres kontroli
W celu sprawdzenia prawidłowości wykonanych robót należy sprawdzić:
 sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową,
 sprawdzenie materiałów,
 sprawdzenie prawidłowości osadzenia sączka.
6.2.1.Kontrola materiałów
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie dokumentów stwierdzających zgodność użytych
materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz powołanymi normami i wymaganiami podanymi w
niniejszej SST przed ich wbudowaniem.
6.3.Badania techniczne
Badania techniczne należy przeprowadzać w czasie odbioru częściowego i końcowego robót.
6.4.Opis badań
6.4.1.Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych elementów odwodnienia z
Dokumentacją Projektową oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.
6.4.2.Sprawdzenie sączków odwadniających
Sprawdzenie odbywa się przez wylanie wody w drenie podłużnym. Czynność ta umożliwi sprawdzenie drożności
drenu. Sprawdzić czy wszystkie punkty przyklejenia kompozytu są odpowiednio wykonane.
7.

OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w SST M 00.00.00 „Wymagania ogólne”pkt.7
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest sztuka (szt) zamontowanego sączka zgodnie z dokumentacją.

8.

ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w SST M 00.00.00. „Wymagania ogólne”pkt.8
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz pisemnymi decyzjami Kierownika
Projektu
8.2.Odbiór końcowy
Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez Kierownika Projektu w Dzienniku Budowy
zakończenia wszystkich Robót i spełnienia wymagań określonych w Dokumentacji Projektowej, SST oraz innych
warunków dotyczących tych Robót zawartych w Kontrakcie.
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
 atesty i świadectwa dopuszczenia,
 wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
 protokoły wszystkich odbiorów Robót częściowych.
Jeżeli wszystkie badania dały wynik zgodny z Dokumentacją Techniczną oraz wymogami odpowiednich norm i
SST, to wykonane roboty ziemne należy uznać za wykonane prawidłowo.
W przypadku, gdy chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty lub ich część należy uznać za
niezgodne z wymaganiami normy Dokumentacją i SST. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić
roboty ziemne do zgodności z normą, SST, Dokumentacją Techniczną i przedstawić je do ponownego odbioru.
Odbiór końcowy wykonanego rurowego systemu odprowadzenia wód należy prowadzić łącznie z odbiorem
obiektu
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Wymagania ogólne dotyczące podstawę płatności podano w SST M.00.00.00. „Wymagania ogólne”pkt.9
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Płaci się za sztukę (szt.) zamontowanego sączka zgodnie z określeniem podanym w p. 7. Cena jednostkowa jest
ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
 opracowanie Projektu Organizacji i Harmonogramu Robót
 opracowanie Programu Zapewnienia Jakości
 zapewnienie (zakup i dostarczenie na plac budowy) niezbędnych materiałów i sprzętu do wykonania robót
 roboty przygotowawcze do montażu,
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montaż sączków,
oczyszczenie terenu Robót i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
Wywóz odpadów,
Wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
Oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych.
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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M.16.01.04

DRENAŻ IZOLACJI PŁYTY POMOSTU

1.

WSTĘP
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem drenażu izolacji płyty pomostu w ramach realizacji obiektów branży mostowej w
ramach zadania: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu
drogi powiatowej Nr 1666K Ponice – Rdzawka w km 3+716,6 w miejscowości Rdzawka”.
1.2.Zakres stosowania SST
SST stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i realizacji
Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
drenażu z geowłókniny ułatwiającego odprowadzenie wody zbierającej się na izolacji płyty pomostu.
Zakres rzeczowy Robót obejmuje wykonanie drenażu izolacji płyty pomostu.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podan e w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami
podanymi w SST M.00.00.00. "Wymagania Ogólne"pkt.1.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST M.00.00.00. "Wymagania Ogólne"pkt.1.5
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej powinny być uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy,
wymagającym akceptacji Inspektora Nadzoru.
2.

MATERIAŁY
2.1.Wymagania ogólne dotyczące materiału
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST M.00.00.00. ”Wymagania ogólne”pkt.2
2.2.Materiały do wykonania drenażu
Do wykonania drenażu płyty pomostu należy zastosować dren tłoczony z tworzywa sztucznego, otoczony
rękawem z geowłókniny.
3.

SPRZĘT
3.1.Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zastosowanego do wykonania Robót podano w SST M.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt.3
3.2.Sprzęt do wykonania robót
Roboty montażowe powinny być wykonywane ręcznie.
4.

TRANSPORT
4.1.Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST M.00.00.00. „Wymagania ogólne”pkt.4
4.2.Transport materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed przesuwaniem lub uszkodzeniem.
5.

WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”pkt.5
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji
i Harmonogram Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich prowadzone
będą Roboty.
5.2.Ułożenie drenu
Dren należy ułożyć bezpośrednio na izolacji, podczas układania warstwy wiążącej.
6.

KONTROLA JAKOŚCI
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości wykonanych robót podano w SST DM 00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt.6
6.2.Badania prowadzone podczas kontroli robót
 sprawdzanie zgodności z Dokumentacją Projektową,
 sprawdzenie materiałów,

66

6.2.1.

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych elementów z
Dokumentacją Projektową oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.
6.2.2. Sprawdzenie materiałów
Sprawdzenie materiałów odbywa się na podstawie atestów i innych dokumentów stwierdzających zgodność
użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST.
7.

OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w SST M 00.00.00 „Wymagania ogólne”pkt.7
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest metr (m) drenażu odwadniającego. Płaci się za wbudowaną i odebraną ilość metrów
drenażu z otoczką filtracyjną z grysu otoczony kompozycja epoksydową.
8.

ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w SST M 00.00.00. „Wymagania ogólne”pkt.8
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
Nadzoru
8.2.Odbiór końcowy
Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy
zakończenia wszystkich Robót i spełnienia wymagań określonych w Dokumentacji Projektowej, SST oraz innych
warunków dotyczących tych Robót zawartych w Kontrakcie.
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
 atesty i świadectwa dopuszczenia,
 wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
 protokoły wszystkich odbiorów Robót częściowych.
Jeżeli wszystkie badania dały wynik zgodny z Dokumentacją Techniczną oraz wymogami odpowiednich norm i SST, to
wykonane roboty ziemne należy uznać za wykonane prawidłowo.
W przypadku, gdy chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty lub ich część należy uznać za
niezgodne z wymaganiami normy Dokumentacją i SST. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić
roboty ziemne do zgodności z normą, SST, Dokumentacją Techniczną i przedstawić je do ponownego odbioru.
Odbiór końcowy wykonanego rurowego systemu odprowadzenia wód należy prowadzić łącznie z odbiorem obiektu
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Wymagania ogólne dotyczące materiału
Wymagania ogólne dotyczące podstawę płatności podano w SST M.00.00.00. „Wymagania ogólne”pkt.9
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Płaci się za metr (m) wykonanego drenażu zgodnie z określeniem podanym w p. 7. Cena jednostkowa jest ceną
uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
 Opracowanie Projektu Organizacji i Harmonogramu Robót
 Opracowanie Programu Zapewnienia Jakości
 Zapewnienie (zakup i dostarczenie na plac budowy) niezbędnych materiałów i sprzętu do wykonania robót
 roboty przygotowawcze do montażu,
 montaż drenażu
 ułożenie grysu otoczonego kompozycją epoksydową
 oczyszczenie terenu Robót i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
 Wywóz odpadów,
 Wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
 Oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.
Przy cenie jednostkowej należy uwzględnić zróżnicowany charakter zasypek.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych.
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M.18.00.00.
M.18.01.00
M.18.01.01

URZĄDZENIA DYLATACYJNE
URZĄDZENIA DYLATACYJNE SZCZELNE
URZĄDZENIA DYLATACYJNE SZCZELNE BITUMICZNE

1.
1.1.

WSTĘP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dylatacji szczelnej bitumicznej w
ramach realizacji obiektów branży mostowej w ramach zadania: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na
potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej Nr 1666K Ponice – Rdzawka w km 3+716,6 w
miejscowości Rdzawka”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie na obiekcie bitumicznej dylatacji szczelnej wraz z zastosowaniem blachy stalowej ułożonej na izolacji.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST M.00.00.00 “Wymagania Ogólne” i podanymi poniżej:
1.4.1. Koryto przykrycia dylatacyjnego - przestrzeń wycięta w nawierzchni w formie schodkowej z odsadzkami,
symetrycznie względem szczeliny dylatacyjnej.
1.4.2. Stabilizator - blacha stalowa zabezpieczona przed korozją. Zamyka szczelinę dylatacyjną od góry, podtrzymuje
szkielet przykrycia dylatacyjnego.
1.4.3. Masa zalewowa -elastyczna masa bazująca na substancjach bitumicznych-stanowi lepiszcze wypełnienia.
1.4.4. Kruszywo -bazaltowe lub granitowe o uziarnieniu 16/25. Pełni rolę szkieletu wypełnienia.
1.4.5. Środek gruntujący - substancja spełniająca rolę spoiwa materiału konstrukcji i nawierzchni z wypełnieniem.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektowa,
ST i poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania dotyczące Robót w ST M.00.00.00 "Wymagania Ogólne"
pkt.1.5
2.
MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST M.00.00.00. ”Wymagania ogólne” pkt.2.
2.1. Dylatacja bitumiczna szczelna
Jest to elastyczna masa, bazująca na substancji bitumicznej i innych dodatkach, wymieszana z kruszywem
kwarcytowym lub granitowym o frakcji 16/25, ułożona w uprzednio wyciętej w nawierzchni szczelinie.
Cechy jakim powinna odpowiadać dylatacja:
 stabilna i samopoziomująca
 stawiać opór działaniu czynników ruchu kołowego
 odporna na powstawanie pęknięć
 poddawać się siłom poziomym i pionowym
 przyjmować wibracje konstrukcji
 zapewniać szczelność pomiędzy różnymi materiałami w nawierzchni
 elastyczna i przejmować duże naciski sił
 dobre właściwości klejące
Dylatacja powinna posiadać atest IBDiM.
2.2. Materiały składowe przykrycia dylatacyjnego
Do wykonania wypełnień dylatacyjnych należy stosować masę spoinową, środek gruntujący i kruszywo
kamienne.
2.3. Kruszywo
Należy stosować kruszywo o uziarnieniu 16÷25 mm, łamane granitowe lub bazaltowe dla szkieletu wypełnienia
oraz 6.3/12.8 dla warstwy wykańczającej. Grysy winny odpowiadać następującym wymaganiom:
- nasiąkliwość
- I kl.wg BN-84/6774-02 - max.1.2 %
- odporność na działanie mrozu
- I kl.wg BN-84/6774-02 - max. 2.0%
- odporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej
- I kl.wg BN-84/6774-02 - max. 10 %
- zawartość ziaren nieforemnych
- max do 15% wg BN-84/6774-02
- zawartość frakcji podstawowej
- powyżej 85% wg BN-84/6774-02
- zawartość podziarna
- max. 10% wg BN-84/6774-02
- zawartość pyłów mineralnych < 0.063 mm
- max 0.2 wg PN-78/B-06714/40.
2.4. Masa zalewowa
Masa zalewowa powinna odpowiadać następującym wymaganiom technicznym:
 ciągliwość w temperaturze 100C powyżej 50 cm - wg PN-85/C-04132
 temperatura mięknienia wg metody " pierścień i kula" wg PN-73/C-04021 powyżej 60°C
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 penetracja wg PN-84/C-04134 w temperaturze:
0°C
25 ÷ 30
4°C
28 ÷ 32
25°C
60 ÷ 80
50°C
120 ÷ 130
Gęstość masy wg PN-90/C-04004 - 1.030 ÷ 1.080 g/cm3.
2.5. Świadectwo jakości na materiały i wyrób
Producent powinien wystawić aprobatę techniczną na wykonane dylatacje, które powinno zawierać klauzulę
dopuszczenia do stosowania, wystawioną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.
Producent na żądanie zamawiającego ma obowiązek dostarczyć "Warunki techniczne wykonania dylatacji",
które powinny być zgodne z wymaganiami norm oraz zawierać dane dotyczące:
 wymagań dla stosowanych materiałów
 wymagań w zakresie tolerancji wykonawczej
 zakres i sposób wykonania badań odbiorczych
 wymagania dotyczące technologii wykonania.
2.6. Elementy stalowe dylatacji.
W dylatacji zastosowano:
 kotwy Ø18 o długości 200 mm ze stali BSt500S wg ST M.12.01.04 „Stal zbrojeniowa”
 blachy ze stali St3S:
Blachy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie.
3.
SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zastosowanego do wykonania Robót podano w SST M.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt.3.
3.1. Sprzęt do wykonania robót
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego
sprzętu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.
4.
TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.4.
4.2. Transport materiałów
Materiały mogą być przewożone przy użyciu dowolnych środków transportu. Należy je rozmieścić
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesunięciem oraz przestrzegać
zaleceń producenta.
5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w SST M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.5.
5.2. Wykonania robót
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek dostarczenia rysunków roboczych dylatacji uzgodnionych z biurem
autorskim i zaakceptowanych przez Kierownika Projektu.
5.3. Zamocowanie elementów stalowych dylatacji.
Elementy stalowe dylatacji, czyli blachy i kotwy należy ułożyć i zamocować w konstrukcji według
Dokumentacji Projektowej przed wykonaniem nawierzchni na obiekcie.
5.4. Wykonanie koryta
Koryto pod dylatację wykonuje się po ułożeniu i przestygnięciu warstwy ścieralnej nawierzchni na obiekcie. W
czasie wykonywania nacięć nawierzchni należy tak ustawić głębokość cięcia, aby nie uszkodzić izolacji. Masę
bitumiczną w korycie odspajać młotkami pneumatycznymi tak, aby uzyskać projektowany kształt koryta(w części
nawierzchniowej).
W przypadku stwierdzenia wykruszeń, luźne fragmenty nawierzchni należy usunąć, a koryto w tym miejscu
poszerzyć. Koryto powinno być wykonane z dokładnością ± 2 cm. Dopuszcza się wykonanie koryta metodą
frezowania. Odsadzki powinny być na poziomie połączenia warstwy ścieralnej i wiążącej .
5.5. Przygotowanie koryta do wykonania wypełnienia
Koryto należy osuszyć przez, przedmuchanie gorącym sprężonym powietrzem. W celu oczyszczenia i usunięcia
luźnych fragmentów, koryto należy wypiaskować. Piaskowaniu podlegają również pasy jezdni o szrokości 10 cm po
obu stronach koryta. Ściany koryta należy posmarować cienką warstwą środka gruntującego.
5.6. Warunki atmosferyczne
Wypełnienia bitumiczne można wykonywać przy temperaturze otoczenia powyżej 0 C, w dni bezdeszczowe.
Dopuszczalne jest wykonywanie wypełnień w temperaturze do 5C pod warunkiem starannego wygrzania koryta
dylatacyjnego, utrzymaniu temperatur masy zalewowej i kruszywa w górnym dopuszczalnym zakresie oraz przy
osłonięciu Robót namiotami.
5.7. Przygotowanie materiałów
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5.7.1. Masa zalewowa
Masa zalewowa powinna być rozgrzana do temperatury 170o ÷ 190oC i wymieszana w celu uzyskania
jednakowej temperatury. Przed przystąpieniem do wykonywania wypełnienia, masa w kotle powinna być wymieszana
w celu wyrównania temperatury. Temperaturę masy należy sprawdzić termometrem zewnętrznym w różnej odległości
od ścian kotła.
5.7.2. Kruszywo
Kruszywo należy wysuszyć i podgrzać w przewoźnej suszarce. Temperatura kruszywa powinna być w granicach
110o ÷ 150oC (przy wykonywaniu wypełnień w niskiej temperaturze otoczenia należy podgrzewać kruszywo do
temperatury wyższej). Temperatura kruszywa w żadnym wypadku nie może być niższa niż 1050C i wyższa niż 1900C.
Kruszywo należy przechowywać w uprzednio wygrzanych wózkach-termosach.
5.8. Wykonanie wypełnienia
W koryto przygotowane jak w pkt.5.3.wlewa się pierwszą warstwę masy spoinowej i układa stabilizatorsymetrycznie w szczelinie dylatacyjnej. Na stabilizator wylewa się drugą warstwę masy spoinowej. Następnie koryto
wypełnia się na przemian masą spoinową i podgrzanym kruszywem.
Kruszywo należy układać w warstwach. Grubość warstw kruszywa powinna być tak dobrana, aby masa bitumiczna
dokładnie wypełniała wszystkie przestrzenie w kruszywie, a równocześnie zespoiła się z poprzednią warstwą. Grubość
warstw nie może przekraczać 2÷3cm. Ostatnia warstwa kruszywa powinna być ułożona na równi z powierzchnią asfaltu
i starannie zawałowana w celu prawidłowego ułożenia się kruszywa. Równość należy sprawdzić opierając łatę na
krawędziach pionowych koryta. Ostatnią warstwę kruszywa należy zalać masą zalewową i pozostawić do wystygnięcia.
Po całkowitym ostygnięciu (do temperatury otoczenia) wykonuje się warstwę wykańczającą. W tym celu należy
oczyścić dylatację sprężonym powietrzem, podgrzać palnikami gazowymi, przykryć cienką warstwą masy zalewowej i
posypać drobną warstwą kruszywa łamanego granitowego lub bazaltowego. Całkowite wykończenie dylatacji następuje
pod wpływem obciążenia ruchem drogowym w czasie zależnym od temperatury i natężenia ruchu (zwykle 2÷7dni).
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości wykonanych robót podano w SST M 00.000.00 „Wymagania
ogólne” pkt.6.
6.1. Kontrola robót
Dylatacje powinny być wykonane zgodnie z:
 rozwiązaniami materiałowymi, konstrukcyjnymi i technologicznymi opracowanymi przez producentów
 wymaganiami dotyczącymi szczeliny dylatacyjnej: minimalnych i maksymalnych oraz montażowych rozwarć i
geometrii układu podanymi w rysunkach roboczych dylatacji
Wykonawca powinien udzielić gwarancji na dylatacje.
Dylatacja powinna być szczelna (próba wodna).
Odbiorowi podlega koryto. Należy sprawdzić wymiary gabarytowe koryta (szerokość, głębokość) oraz jego stan
techniczny.
W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić równość przykrycia. Powierzchnia tego przykrycia powinna być
równoległa do powierzchni asfaltu i znajdować się ponad nią od 0 - 3 mm. Powierzchnia wykończeniowa powinna
zachodzić na powierzchnię asfaltu od 2 - 5cm.
Wypełnienie powinno mieć kształt regularny.
7.
OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w SST M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest metr (m) ułożonej dylatacji szczelnej,
Długość przykrycia mierzy się w świetle zewnętrznych ścianek gzymsów wzdłuż dylatacji, wg kształtu górnej
krawędzi przekroju poprzecznego pomostu. Do długości nie wlicza się osłon bocznych szczeliny dylatacyjnej
gzymsów.
8.
ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w SST M 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8.
8.1. Odbiór robót
Dylatacja powinna być szczelna - sprawdzenie poprzez przeprowadzenie próby wodnej.
Odbiorowi podlega koryto. Należy sprawdzić wymiary gabarytowe koryta (szerokość, głębokość) oraz jego stan
techniczny.
W trakcie odbioru ostatecznego należy sprawdzić równość przykrycia. Powierzchnia tego przykrycia powinna
być równoległa do powierzchni asfaltu i znajdować się ponad nią od 0÷3 mm. Powierzchnia wykończeniowa powinna
zachodzić na powierzchnię asfaltu od 2 ÷ 5cm. Wypełnienie powinno mieć kształt regularny.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
1.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Wymagania ogólne dotyczące podstawę płatności podano w SST M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.9.
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1.2.Cena jednostki obmiarowej
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za metr (m) wykonanej dylatacji szczelnej
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje:
 prace przygotowawcze,
 zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji,
 przygotowanie i montaż elementów stalowych,
 przygotowanie i wykonanie dylatacji szczelnej bitumicznej,
 dostarczenie i montaż osłon bocznych szczeliny dylatacyjnej gzymsów,
 oczyszczenie stanowiska pracy,
 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
 oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości ziarn słabych.
PN-90/C-04004 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Oznaczenie gęstości.
PN-73/C-04021 Przetwory naftowe. Oznaczenie temperatury mięknienia asfaltów metodą "pierścień i kula".
PN-85/C-04132 Przetwory naftowe. Pomiar ciągliwości asfaltów.
PN-84/C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów.
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych.
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M.19.00.00
M.19.01.00
M.19.01.01

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
KRAWĘŻNIK MOSTOWY KAMIENNY

1.

WSTĘP
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem krawężnika mostowego kamiennego w ramach realizacji obiektów branży mostowej w
ramach zadania: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu
drogi powiatowej Nr 1666K Ponice – Rdzawka w km 3+716,6 w miejscowości Rdzawka ”.
1.2.Zakres stosowania SST
SST stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i realizacji
Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z Roboty, których dotyczy
specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i ułożenie krawężników
kamiennych na obiektach mostowych.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami
podanymi w SST M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt.1.4.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt.1.5
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej powinny być uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy,
wymagającym akceptacji Inspektora Nadzoru.
2.

MATERIAŁY
2.1.Wymagania ogólne dotyczące materiału
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST M.00.00.00. ”Wymagania ogólne” pkt.2.
2.2.Krawężnik mostowy kamienny
Stosuje się krawężnik kamienny wg PN-B 11213:1997.
Wymagane cechy fizyczne boku kamiennego:
 wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno suchym ≥ 130MPa
 ścieralność na tarczy Boehmego ≤ 2,5mm
 nasiąkliwość wodą < 0,5 %,
 odporności na zamrażanie nie bada się.
Cała powierzchnia górna i licowa oraz tylna na wysokości 5 cm od góry powinna mieć fakturę
średniogroszkowaną. Pozostała część powierzchni tylnej wykonana w fakturze krzesanej, a powierzchnia spodu surowa.
2.2. Podlewka pod krawężnik
Podlewka pod krawężnik z grysu jednofrakcyjnego otoczonego kompozycją z żywicy. Podlewka z grysu
jednofrakcyjnego składa się z kruszywa i żywicy epoksydowej. Do podlewki należy stosować grys jednofrakcyjny od 8
do 12 mm ze skał magmowych, marki 20 wg normy PN-86/B-06712 [6], otoczony kompozycją z żywicy epoksydowej.
Ilość lepiszcza tj. żywicy, powinna zapewnić tylko całkowite otoczenie ziaren kruszywa bez wypełnienia pustek
między ziarnami.
Jeżeli ani dokumentacja projektowa, ani ST nie podają inaczej, można zastosować dwuskładnikową żywicę
epoksydową modyfikowaną o właściwościach podstawowych jak niżej:
Wymagania dla żywicy epoksydowej:
 wygląd zewnętrzny – żywica powinna być barwy określonej przez Producenta; po upływie czasu utwardzania
dotknięcie powierzchni próbki, nie powinno zostawić na palcach widocznych śladów; metoda badań: ocena
organoleptyczna
 wytrzymałość na rozciąganie , wymagana: ≥ 5,5 MPa, metoda badań: ISO 527-2 [18]
 wydłużenie ≥ 30%, metoda badań: ISO 527-2 [18]
 twardość wg Shora D : 60 ÷ 80, metoda badań: DIN 53505 [19]
2.3. Uszczelnienie
Uszczelnienie stanowi elastyczna taśma bitumiczna od strony jezdni oraz masa zalewowa z żywicy
poliuretanowo epoksydowej przy kapie wg SST M.20.01.21 „Szczeliny w elementach betonowych wypełnione masą
zalewową”.
2.4. Pręty i kotwy
Pręty i kotwy należy wykonać ze stali klasy A-IIIN Ø14mm i długości L=50cm wg ST M. 12.01.00 „Stal
zbrojeniowa”. Pręty należy zakotwić w krawężniku za pomocą żywicy epoksydowej.
2.5. Kompozycje epoksydowe
Do osadzania prętów w otworach stosować można dowolną kompozycję na bazie żywic epoksydowych
posiadającą Aprobatę Techniczną IBDiM, po uzgodnieniu jej z Inspektorem. Zastosowana kompozycja epoksydowa
winna posiadać atest Producenta.
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3.

SPRZĘT
3.1.Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zastosowanego do wykonania Robót podano w SST M.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt.3.
3.2.Sprzęt do wykonywania robót
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Wiercenie otworów można wykonywać dowolnymi
wiertarkami obrotowymi zapewniającymi ciągłość prowadzonych prac i uzyskanie właściwej jakości robót.
Do wykonania podlewki z grysu jednofrakcyjnego Wykonawca powinien dysponować:
 mieszadłem zamontowanym na wiertarce wolnoobrotowej,
 małą betoniarką lub taczką do wymieszania żywicy z kruszywem.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Roboty montażowe powinny być wykonywane
ręcznie.
4.

TRANSPORT
4.1.Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.4.
4.2.Transport materiałów
Krawężniki można przewozić dowolnymi środkami transportu. Należy je układać na podkładach obok siebie,
długością w kierunku jazdy a wysokością pionowo. Krawężniki mogą być przewożone tylko w jednej warstwie.
Transport stali zbrojeniowej i stalowych prętów łącznikowych wg. ST. M.12.01.00. Transport żywicy w opakowaniach
dowolnymi krytymi środkami transportowymi w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami opakowań.

5.

WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w SST M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.5.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji
i Harmonogram Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich prowadzone
będą Roboty.
5.2. Wykonanie podlewki pod krawężnik
Krawężniki należy układać na warstwie grysu otoczonego żywicą 8/12 mm. Ułożenie podlewki wymaga
tymczasowego ustawienia elementów oporowych z listew lub płyt, między które wlewa się materiał podlewki. Materiał
podlewki należy układać z niewielkim nadmiarem na nieznaczne dogęszczenie mieszanki w czasie jej uderzenia
podstawą krawężnika. Ustawienie krawężnika winno uwzględniać poprawki na trwałe ugięcie konstrukcji pod ciężarem
nawierzchni. Ostateczna grubość podlewki pod krawężnikiem powinna być zgodna z dokumentacją projektową.
Podlewkę pod krawężnik należy wykonać na warstwie izolacji dodatkowo wzmocnionej w paśmie krawężnika, np. w
postaci dodatkowej warstwy hydroizolacji. Wzmocnienie izolacji mogą stanowić przyklejone taśmy ze stali
nierdzewnej lub dodatkowe warstwy izolacji. Powierzchnia izolacji, na której układa się zaprawę powinna być czysta,
wolna od luźnych frakcji i pyłów, kurzu, oleju.
Żywicę i utwardzacz do niej należy wymieszać w stosunku określonym przez producenta, za pomocą mieszadła
zamontowanego na wiertarce wolnoobrotowej. Przygotowanej żywicy nie można przechowywać, lecz należy ją
natychmiast wymieszać z kruszywem.
Kruszywo należy wymieszać z żywicą narzędziami ręcznymi w taczkach lub małej betoniarce. Żywicy powinno
być tyle, aby całkowicie otoczyła ziarna kruszywa, ale nie więcej. Przeciętna ilość żywicy to 1,5 ÷ 2% masy kruszywa.
Temperatura przygotowanej mieszanki powinna wynosić +10°C ÷ +15 °C. Masa drenażowa powinna być
wbudowywana w czasie max. 30 min. od momentu dodania utwardzacza do żywicy (chyba, że producent żywicy
podaje inaczej). Bezpośrednio po wymieszaniu masę drenażową należy wbudować. Nie należy jej mocno zagęszczać, a
jedynie wyrównać jej górną powierzchnię.
Czas twardnienia masy, w zależności od temperatury otoczenia, wynosi 12 ÷ 24 godziny.
Pracownicy stykający się bezpośrednio z żywicami powinni stosować okulary i ubrania ochronne, kaski, czapki,
rękawice gumowe. W przypadku kontaktu żywicy ze skórą lub oczami należy natychmiast je przemyć dużą ilością
wody i zasięgnąć porady lekarza. Podczas pracy należy bezwzględnie zaniechać palenia tytoniu i spożywania posiłków.
Stwardniała żywica jest całkowicie nieszkodliwa dla zdrowia. Szkodliwe w zetknięciu ze skórą są jej składniki.
5.3.Ustawienie krawężników
Krawężniki należy układać na warstwie grysu 8/12 mm otoczonego kompozycją żywiczną. Styk między
krawężnikami a nawierzchnią jezdni należy zabezpieczyć taśmą bitumiczną. Styk między krawężnikami a kapą należy
zabezpieczyć masą zalewową z żywicy poliuretanowo epoksydowej.
5.4.Kotwy
Wiercenie otworów o rozstawie, średnicach i głębokości musi być zgodne z Rysunkami. Przed przystąpieniem do
robót wiertniczych należy wykonać niezbędne pomosty i rusztowania umożliwiające dostęp do konstrukcji w miejscach
wykonywania odwiertów oraz zapewniające bezpieczeństwo pracy obsługi. Po wywierceniu otworów należy je oczyścić
strumieniem sprężonego powietrza o ciśnieniu nie mniejszym niż 0,6 MPa i zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem i
zalaniem wodą. Prace przy użyciu kompozycji epoksydowej prowadzone winny być zgodnie z instrukcją jej stosowania
podaną przez Producenta.
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Zabezpieczenie robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym na obiekcie lub pod obiektem oraz
ochrona użytkowników obiektu przed zakurzeniem lub zamoczeniem wodą użytą do chłodzenia wiertła, należy do
obowiązku Wykonawcy.
6.

KONTROLA JAKOŚCI
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości wykonanych robót podano w SST M 00.000.00 „Wymagania
ogólne” pkt.6.
6.2.Zakres badań
Zakres badań obejmuje:
 sprawdzenie cech zewnętrznych,
 badania laboratoryjne,
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia krawężnika.
6.3.Sprawdzenie cech zewnętrznych
Sprawdzenie cech zewnętrznych polega na:
 oględzinach zewnętrznych,
 sprawdzeniu wymiarów,
 sprawdzenie równości powierzchni obrobionych zgodnie z zasadami normy BN-66/6775-01
 sprawdzenie kątów - wg jw.
 sprawdzenie szczerb i uszkodzeń - wg jw.
 wizualne sprawdzenie faktury.
Pomiar przy pomocy linii z podziałką milimetrową.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą:
 wysokości + 1 cm
 szerokości + 0,3cm
6.4.Badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne obejmują:
 badanie wytrzymałości skały, z której zostały wyprodukowane krawężniki wg PN-84/B-04110 (dostarcza
wytwórnia krawężników),
 badanie nasiąkliwości wg PN-85/B-04101,
 badanie odporności na zamrażanie wg PN-85/B-04102,
 badanie ścieralności na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111,
Pobieranie próbek, sposób badania i ocena wyników badań zgodna z normą PN-B- 11213:1997
6.5.Sprawdzenie prawidłowości ułożenia krawężnika
Sprawdzenie prawidłowości ułożenia krawężnika polega na:
 wizualnej ocenie jakości Robót,
 sprawdzeniu szczelności zalania spoin,
 sprawdzeniu prostoliniowości ułożenia
 niwelacyjnym sprawdzeniu prawidłowości wysokościowego ułożenia.
Odchylenie mierzone na łacie o długości 4,0 m nie powinno być większe niż 5 mm.
Odchyłka spadku niwelety nie powinna być większa niż 0,2%.
6.6.Sprawdzenie prawidłowości osadzenia kotew
Kontrola wykonania robót obejmuje:
 sprawdzenie zgodności rozmieszczenia i wymiarów wierconych otworów z Dokumentacją Projektową,
 badanie stali zbrojeniowej wg ST M.12.01.00 „Stal zbrojeniowa”,
 sprawdzenie wymiarów osadzonych prętów łącznikowych i kotew z Dokumentacją Projektową,
 sprawdzenie atestu dla kompozycji epoksydowej oraz sprawdzenie okresu jej trwałości,
 sprawdzenie prawidłowości osadzenia na podstawie badań wg punktu 6.3. niniejszej ST.
Tolerancje wykonania:
 Średnica osadzonych prętów: +0,3 mm - 0,5 mm.
 Długość osadzonych prętów: ± 5 mm.
 Rozstaw otworów:
± 5% rozstawu.
 Wzajemny rozstaw kotew: ± 3 cm.
Badanie prawidłowości osadzenie w betonie prętów i kotew.
Wstępne badanie (przed przystąpieniem do właściwych robót przy dyblowaniu) dla 3 sztuk osadzonych na
epoksydzie w otworach prętów - celem stwierdzenia prawidłowości zastosowanej technologii robót.
Badanie kontrolne po ukończeniu dyblowania dla 5 losowo wybranych przez Inspektora osadzonych prętów
łącznikowych na każde 50 m2 powierzchni.
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Zakotwiony w betonie pręt poddaje się wyciąganiu siłą równą 50 % obliczeniowej wytrzymałości na
rozciąganie. Próbę można uznać za pozytywną, jeśli pod wpływem przyłożonej siły nie nastąpi wysunięcie się pręta z
betonu o więcej niż 0,5 mm.
7.

OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w SST M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest metr (m) krawężnika ustawionego i odebranego na obiekcie mostowym.

8.

ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w SST M 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8.
8.2.Odbiór robót
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru
Dokonuje się następujących odbiorów:
 odbiór krawężników przed ich wbudowaniem na podstawie badań podanych w pkt. 6.2.1 i 6.1.2,
 odbiór ostateczny ułożonego krawężnika na podstawie badań podanych w pkt.6.2.3,
 z odbioru ostatecznego sporządza się protokół.
 stal na pręty łącznikowe,
 rozwiercone otwory na pręty zespalające i kotwy (przed ich osadzeniem) wraz z ich
oczyszczeniem,
 kompozycja epoksydowa służąca do osadzania prętów,
 osadzanie kotew i prętów zespalających,.
Jeżeli wszystkie badania dały wynik dodatni roboty te należy uznać za zgodne z wymaganiami normy oraz
niniejszej SST. W przypadku choćby jednego wyniku ujemnego Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić Roboty do
zgodności z SST i przedstawić je do ponownego odbioru, o ile Inspektor Nadzoru nie uzna, że niezgodność ta nie
rzutuje na prawidłowość prowadzenia dalszych Robót lub na warunki płatności.
8.3.Odbiór końcowy
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
 wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
 protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających.
8.4.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu należy przeprowadzić zgodnie z SST M.00.00.00
"Wymagania Ogólne" pkt.8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Wymagania ogólne dotyczące podstawę płatności podano w SST M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Płaci się za 1 metr (m) wykonanego krawężnika, zgodnie z określeniem podanym w p. 7. Cena jednostkowa jest
ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
 opracowanie Projektu Organizacji i Harmonogramu Robót
 opracowanie Programu Zapewnienia Jakości
 zapewnienie (zakup i dostarczenie na plac budowy) niezbędnych materiałów i sprzętu do wykonania robót,
 wyznaczenie linii prowadzącej,
 wykonanie podłoża,
 ustawienie krawężników i wypełnienie spoin odpowiednim materiałem,
 uszczelnienie taśmą bitumiczną,
 właściwe wysokościowe ułożenie krawężnika,
 wywiercenie otworów w krawężnikach wraz z ich oczyszczeniem,
 dostarczenie i przygotowanie prętów podlegających osadzeniu,
 osadzenie w otworach prętów lub kotew za pomocą kompozycji epoksydowej,
 oczyszczenie terenu Robót i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
 Wywóz odpadów,
 Wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
 Oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-85/B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą
PN-85/B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią
PN-84/B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie
PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
PN-B-11213:1997 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe
PN-EN 12620:2003
Kruszywo do betonu.
PN-B-11113:1996
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN 206-1:2003
Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-EN 197-1:2002
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego użytku.
PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
PN-88/B-04481
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-BKruszywa mineralne – Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych – Wymagania
11112:1996/Az1:2001
techniczne (Zmiana Az1).
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M.19.01.03

BARIERY OCHRONNE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem barier ochronnych na obiektach mostowych w ramach realizacji obiektów branży mostowej
w ramach zadania: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu
drogi powiatowej Nr 1666K Ponice – Rdzawka w km 3+716,6 w miejscowości Rdzawka ”.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych (ST)
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robót wymienionych w p. 1.1. zgodnie z M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną (ST)
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
bariero-poręczy na projektowanym obiekcie.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Bariera ochronna stalowa
Bariery ochronne powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-EN 1317-1 Systemy ograniczające
drogę. Część 1: Terminologia i ogólne kryteria metod badań oraz PN-EN 1317-2 Systemy ograniczające drogę. Część
2: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań zderzeniowych i metody badań barier ochronnych.
Poziomy powstrzymywania barier ochronnych , szerokości pracujące , oraz długości powinny być zgodne z
zarządzeniem nr 31 GDDKiA z dnia 23.04.2010 w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na
drogach krajowych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Bariery ochronne powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-EN 1317-1 Systemy ograniczające
drogę. Część 1: Terminologia i ogólne kryteria metod badań oraz PN-EN 1317-2 Systemy ograniczające drogę. Część
2: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań zderzeniowych i metody badań barier ochronnych.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.2.
2.2. Materiały do wykonania barieroporęczy
Bariery ochronne powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-EN 1317-1 Systemy ograniczające
drogę. Część 1: Terminologia i ogólne kryteria metod badań oraz PN-EN 1317-2 Systemy ograniczające drogę. Część
2: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań zderzeniowych i metody badań barier ochronnych.
2.2.1. Elementy montażowe i połączeniowe
Elementy montażowe barier - przekładki, wsporniki, łączniki ukośne, śruby, nakrętki itp. powinny być zgodne
z ofertą producenta barier w zakresie wymiarów, odchyłek wymiarów, rozmieszczenia otworów, rodzaju materiałów i
powinny być zabezpieczone przed korozją.
2.2.2. Elementy odblaskowe
Na barierze - zgodnie z Dokumentacją Projektową, powinny być umieszczone elementy odblaskowe U-1c:
czerwone - po prawej stronie jezdni, białe - po lewej stronie jezdni. Odległość pomiędzy kolejnymi elementami
odblaskowymi powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, nie rzadziej niż 50 m. Sposób zamocowania elementów
odblaskowych zaproponuje Wykonawca i uzyska akceptację Inżyniera.
2.3. Ochrona antykorozyjna
Sposób zabezpieczenia metalowych elementów bariery przed korozją ustala producent w taki sposób, aby
zapewnić trwałość powłoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych lub 3 do5 lat w
warunkach środowiskowych o zwiększonej korozyjności. W przypadku braku wystarczających danych minimalna
grubość powłoki cynkowej powinna być zgodna z PN-EN ISO 1461:2000.
2.4. Składowanie materiałów
Elementy dłuższe barier mogą być składowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podłożu
wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów należy układać oddzielnie z ewentualnym
zastosowaniem podkładek. Elementy montażowe i połączeniowe można składować w pojemnikach handlowych
producenta.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3.
3.2. Sprzęt do wykonywania barieroporęczy
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4.
4.2. Transport barieroporęczy
Transport konstrukcji barier stalowych może się odbywać dowolnymi środkami transportu. Elementy
konstrukcji barier nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. Elementy śliskie (szczególnie pasy
profilowane) przewozić należy w opakowaniach tj. na paletach w wiązkach lub opakowaniach specjalnych. Elementy
montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić w pojemnikach handlowych producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5.
5.2. Zakres wykonania robót
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed wykonaniem właściwych robót należy zgodnie z Dokumentacją Projektową wykonać następujące roboty
przygotowawcze:
 wytyczyć trasę bariery,
 ustalić lokalizację słupków,
 określić wysokość prowadnicy bariery,
5.2.2. Osadzanie kotew
Montaż barieropręczy rozpoczyna się od wstawienia kotew słupków równocześnie z montażem zbrojenia kap
chodnikowych. Kotwy te muszą być ustawione w przewidzianych projektem rozstawach oraz na odpowiednich
wysokościach. Kotwy słupków należy montażowo zamocować tak, aby nie uległy przesunięciu w czasie betonowania
kap chodnikowych. Wyżej wymienione czynności wchodzą w zakres SST 13.01.00 „Beton konstrukcyjny”.
5.2.3. Montaż barieroporęczy
Sposób montażu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inżyniera. Montaż bariery, w
ramach dopuszczalnych odchyłek umożliwionych wielkością otworów w elementach bariery, powinien doprowadzić
do zapewnienia równej i płynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu. Przy montażu bariery niedopuszczalne jest
wykonywanie jakichkolwiek otworów lub cięć naruszających powłokę cynkową poszczególnych elementów bariery.
Zakładki barier powinny być umieszczone tak aby odsłonięte końcówki były zwrócone w stronę przeciwną niż
kierunek jazdy.
5.2.4. Bariery ochronne stalowe
Na barierze powinny być umieszczone elementy odblaskowe:
 czerwone – po prawej stronie jezdni,
 białe – po lewej stronie jezdni.
Odległości pomiędzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami.
Elementy odblaskowe należy umocować do bariery w sposób trwały, zgodny z wytycznymi producenta barier.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi:
 atest na konstrukcję drogowej bariery ochronnej akceptowany przez Inżyniera,
 zaświadczenia o jakości (atesty) na materiały, do których wydania producenci są zobowiązani przez
właściwe normy PN i BN,
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót należy zbadać:
 zgodność wykonania bariery z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość prowadnicy nad
terenem),
 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, (informacją) producenta barier,
 poprawność ustawienia słupków,
 prawidłowość montażu bariery
 poprawność umieszczenia elementów odblaskowych,
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest metr (m) bariery o zadanym typie powstrzymywania określonej w Dokumentacji
Projektowej.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.8.
8.2. Ogólne robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Kierownika Projektu,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i SST podlegają rozbiórce i ponownemu wykonaniu na
koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania metra (m) bariero-poręczy stalowej o poziomie powstrzymywania określonego w
Dokumentacji Projektowej i obejmuje:
 składniki ceny jednostkowej określone w M 00.00.00,
 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
 wytyczenie i prace pomiarowe,
 prace przygotowawcze,
 zakup i dostarczenie materiałów,
 osadzenie kotew,
 montaż barieroporęczy wraz z umocowaniem elementów odblaskowych,
 regulacja wysokości barieroporęczy,
 uporządkowanie terenu,
 przeprowadzenie badań i pomiarów,
 inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianego w ST.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 1317-1 Systemy ograniczające drogę. Część 1: Terminologia i ogólna charakterystyka badań.
2. PN-EN 1317-2 Systemy ograniczające drogę. Część 2: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań zderzeniowych i
metody badań barier ochronnych.
3. PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe).
Wymagania i badania.
4. PN-EN ISO 2178:1998 Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar grubości powłok. Metoda
magnetyczna.
5. PN-EN ISO 2063:2006 Natryskiwanie cieplne. Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Cynk, aluminium i ich
stopy.
10.2. Inne dokumenty
Zarządzenie nr 31 GDDKiA z dnia 23.04.2010 w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na
drogach krajowych
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M.20.00.00
M.20.01.00
M.20.01.04

INNE ROBOTY MOSTOWE
ROBOTY RÓŻNE
INSTALACJA URZĄDZEŃ OBCYCH

1.

WSTĘP
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z montażem elementów urządzeń obcych w ramach realizacji obiektów branży mostowej w ramach
zadania: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi
powiatowej Nr 1666K Ponice – Rdzawka w km 3+716,6 w miejscowości Rdzawka ”.
1.2.Zakres stosowania SST
SST stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i realizacji
Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót montażowych elementów urządzeń obcych
na obiektach inżynierskich i obejmują montaż (założenie) reperów na konstrukcji mostu wraz z niezbędnymi pracami
geodezyjnymi.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami
podanymi w SST M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt.1.4
1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt.1.5.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
SST i poleceniami Kierownika Projektu.
Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej powinny być uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy,
wymagającym akceptacji Kierownika Projektu.
2.

MATERIAŁY
2.1.Wymagania ogólne dotyczące materiału
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zastosowanego do wykonania Robót podano w SST M.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt.2.
2.2.Materiały do wykonania urządzeń obcych
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu według zasad niniejszych ST są:
 Repery - punkty wysokościowe (zgodne z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej).
Wszystkie elementy należy zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z Dokumentacją Projektową lub wykonać z
materiałów odpornych na korozję. Minimalna grubość powłoki przy cynkowaniu ogniowym wynosi 150 µm
3.

SPRZĘT
3.1.Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zastosowanego do wykonania Robót podano w SST M.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt.3.
3.2.Sprzęt do wykonywania robót
Roboty montażowe można wykonywać dowolnym sprzętem zaakceptowanym przez Kierownika Projektu.
Do ustalenia punktów wysokościowych (reperów) należy stosować następujący sprzęt:
 teodolity lub tachimetry,
 niwelatory,
 łaty,
 taśmy stalowe.
Sprzęt stosowany do pomiarów punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej
dokładności pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.4.
4.2.Transport materiałów
Transport prefabrykowanych elementów dowolnymi środkami transportowymi w sposób zabezpieczający przed
uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w SST M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.5
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji
i Harmonogram Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich prowadzone
będą Roboty.
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5.2. Repery punktów wysokościowych
Repery - punkty wysokościowe osadzić w deskowaniu przyczółków oraz płyty ustroju nośnego przed
betonowaniem ww. elementów w miejscu i na wysokości zgodnej z Dokumentacją Projektową. Po wykonaniu pomiarów
geodezyjnych repery zamocować do zbrojenia, zapewniając w ten sposób ich stabilną pozycję w trakcie betonowania.
Repery - punkty wysokościowe na konstrukcji stalowej mocować do dolnych pasów dźwigarów.
Po rozebraniu deskowania należy repery - punkty wysokościowe ponownie zaniwelować i sporządzić operat
geodezyjny z podaniem lokalizacji i wysokości reperów. Operat po zaakceptowaniu przez Inżyniera należy dołączyć do
dokumentacji powykonawczej obiektów inżynierskich.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólna zasady kontroli jakości robót
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości wykonanych robót podano w SST M 00.000.00 „Wymagania
ogólne” pkt.6.
6.2.Kontrola montażu reperów polega na:
 sprawdzeniu geodezyjnym usytuowania reperów i ich rzędnych- przed osadzeniem
 sprawdzeniu zamocowania reperów
 sprawdzeniu geodezyjnym usytuowania reperów i ich rzędnych po osadzeniu
6.3.Dopuszczalne tolerancje
repery:
 lokalizacja reperu w planie ± 10 mm.
 rzędna reperu ± 1 mm
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w SST M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest sztuka (szt.) wykonanego i odebranego reperu.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w SST M 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz pisemnymi decyzjami Kierownika
Projektu.
8.2. Odbiór końcowy
Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez Kierownika Projektu w Dzienniku Budowy
zakończenia wszystkich Robót i spełnienia wymagań określonych w Dokumentacji Projektowej, SST oraz innych
warunków dotyczących tych Robót zawartych w Kontrakcie.
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
 wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
 protokoły wszystkich odbiorów Robót częściowych.
Jeżeli wszystkie badania dały wynik zgodny z Dokumentacją Techniczną oraz wymogami odpowiednich norm i
SST, to wykonane roboty ziemne należy uznać za wykonane prawidłowo.
W przypadku gdy chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty lub ich część należy uznać za
niezgodne z wymaganiami normy Dokumentacją i SST. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić
roboty ziemne do zgodności z normą, SST, Dokumentacją Techniczną i przedstawić je do ponownego odbioru.
Odbiór końcowy Robót winien być potwierdzony spisaniem protokołu odbioru.
8.3. Odbiór końcowy
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
 wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
 protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających.
8.4. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu należy przeprowadzić zgodnie z SST M.00.00.00
"Wymagania Ogólne" pkt.8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Wymagania ogólne dotyczące podstawę płatności podano w SST M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płaci się za za sztukę (szt.) reperu według dokonanego obmiaru i odbioru, zgodnie z określeniem podanym w p. 7. Cena
jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
 opracowanie Projektu Organizacji i Harmonogramu Robót
 opracowanie Programu Zapewnienia Jakości
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 zapewnienie (zakup i dostarczenie na plac budowy) niezbędnych materiałów i sprzętu do wykonania robót
 wiercenie otworów w istniejącym betonie wraz z ich oczyszczeniem
 dostarczenie i przygotowanie reperów podlegających osadzeniu
 osadzenie reperów za pomocą kompozycji epoksydowej
 zniwelowanie reperów i ich zastabilizowanie,
 sporządzenie operatu geodezyjnego
 oczyszczenie terenu Robót i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
 wywóz odpadów,
 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
 oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
Nie dotyczy
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M.20.01.16

KOTWY I ŁĄCZNIKI ZESPALAJĄCE

1. WSTĘP
1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót polegających na osadzeniu w betonie kotew lub prętów oraz osadzenia kotew talerzowych w płycie pomostowej
w ramach realizacji obiektów branży mostowej w ramach zadania: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na
potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej Nr 1666K Ponice – Rdzawka w km 3+716,6 w
miejscowości Rdzawka”.
1.2.
Zakres stosowania SST
SST stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i realizacji
Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i
wbudowanie kotew talerzowych.
1.4.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami
podanymi w SST M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt.1.4
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 1.5.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej powinny być uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy,
wymagającym akceptacji Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1.
Wymagania ogólne dotyczące materiału
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST DM.00.00.00. ”Wymagania ogólne”.
2.2. Materiały do wykonania kotew talerzowych
Stosuje się wyroby gotowe, dostępne na rynku. Wybrane przez Wykonawcę wyroby wymagają akceptacji
Inżyniera.
Dopuszcza się wykonanie kotew przez Wykonawcę, na podstawie wykonanych przez niego Rysunków. Rysunki
wymagają akceptacji Inżyniera.
Do wykonania kotew stosuje się następujące materiały:
– pręty zbrojeniowe ze stali St3S wg PN-H-93215,
– blachy stalowe i płaskowniki ze stali S235JR+AR wg PN-EN 10025-1,
– śruby klasy 4.6 wg PN-EN ISO 4014
– nakrętki i podkładki klasy 4 wg PN-EN ISO 4032 i PN-EN ISO 7091
3.

SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zastosowanego do wykonania Robót podano w SST M.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt.3.
3.3 Sprzęt do wykonywania kotew talerzowych
Czynności związane z wbudowaniem kotew talerzowych wykonywane są ręcznie.
4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.4.
4.2 Transport kotew talerzowych
Kotwy talerzowe powinny być transportowane i składowane w sposób nie powodujący uszkodzenia elementów
lub ich powłoki cynkowej oraz zanieczyszczenia elementów gwintowanych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w SST M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.5.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji
i Harmonogram Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich prowadzone
będą Roboty.
5.2 Wykonanie kotew talerzowych
Kotwy należy wykonać zgodnie z Rysunkami. Krawędzie blach dociskowych stykające się z izolacją należy
stępić po obwodzie blach. Po wykonaniu kotew należy je zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe o
grubości warstwy minimum 80 urn. Kotwy jako gotowe wyroby nie będą wykonywane zgodnie z rysunkami.
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5.3 Wbudowanie kotew talerzowych
Dolne części kotew należy rozmieścić w dolnym łączonym elemencie przed jego zabetonowaniem zgodnie z
rozstawem podanym w Rysunkach i trwale zastabilizować ich położenie w taki sposób, aby w trakcie betonowania nie
mogło wystąpić ich przemieszczenie. Blachę dociskową kotwy należy ustawić ściśle w górnej powierzchni betonu.
Górną część kotew montuje się po ułożeniu izolacji z papy zgrzewalnej. Należy przy tym zapewnić ścisłe przyleganie
blachy dociskowej do izolacji.
6.

KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości wykonanych robót podano w SST M.00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt.6.
6.2 Kontrola robót związanych z wykonaniem kotew talerzowych
Kontroli podlegają:
 sprawdzenie zgodności wykonania z Rysunkami,
 sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego,
 sprawdzenie rozmieszczenia dolnych części kotew,
 sprawdzenie prawidłowości osadzenia górnych części kotew.
Dopuszczalne odchyłki:
 w rozmieszczeniu kotew w planie ± 2 cm,
 w usytuowaniu wysokościowym ± 2 mm (różnica poziomu blachy dociskowej i poziomu przyległego do
blachy betonu).
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w SST M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest sztuka (szt.) wbudowanej kotwy talerzowej wykonanej według Rysunków.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w SST M 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8.
8.2 Sposób odbioru robót związanych z kotwami talerzowymi
Odbiorowi podlega każdy etap wykonania i wbudowania kotew po dokonaniu kontroli jakości zgodnie z
punktem 6 niniejszej Specyfikacji.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Wymagania ogólne dotyczące podstawę płatności podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.9.
9.1 Cena jednostki obmiarowej
Cena sztuki (szt.) wbudowania kotwy talerzowej obejmuje:
 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości
 dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji,
 wszystkie niezbędne roboty przygotowawcze,
 wykonanie warsztatowe kotwy lub zakup gotowego wyrobu, transport na miejsce wbudowania
 i montaż kotwy w miejscach zgodnie z rysunkami,
 stabilizację położenia na okres betonowania,
 zabezpieczenie antykorozyjne kotwy poprzez cynkowanie ogniowe,
 transport i składowanie,
 przeprowadzenie wymaganych badań i sprawdzeń,
 oczyszczenie terenu robót,
 inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianego w Specyfikacji Technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Instrukcje producenta kompozycji epoksydowych.
Przepisy dotyczące stali zbrojeniowej zawarte w ST M.12.01.00.
PN-H-93215
Walcówka i pręty do zbrojenia betonu.
PN-EN ISO 4014 Śruby z łbem sześciokątnym - Klasy dokładności A i B
PN-EN ISO 4032 Nakrętki sześciokątne odmiany 1- Klasy dokładności A i B.
PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych.
PN-EN ISO 7091 Podkładki okrągłe - Szereg normalny - Klasa dokładności C
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ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH
POWŁOKĄ AKRYLOWĄ

1.

WSTĘP
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych powłoką akrylową w
ramach realizacji obiektów branży mostowej w ramach zadania: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na
potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej Nr 1666K Ponice – Rdzawka w km 3+716,6 w
miejscowości Rdzawka”.
1.2.Zakres stosowania SST
SST stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i realizacji
Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z zabezpieczenia
antykorozyjnego wyeksponowanych powierzchni betonowych powłoką malarską budowanego obiektu mostowego.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami
podanymi w SST M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt.1.4.
Antykorozyjne zabezpieczenie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozją poprzez ograniczenie lub
wyeliminowanie działania agresywnego czynników atmosferycznych lub wody na konstrukcję.
Hydrofobizacja powierzchni - proces polegający na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardniałego betonu
substancjami chemicznymi, powodującymi brak zwilżalności zabezpieczonych powierzchni przez wodę.
Impregnacja powierzchniowa - proces polegający na nasyceniu powierzchni betonu środkami uszczelniającymi jego
pory i nadającymi powierzchni właściwości hydrofobowe.
Powłoka - warstwa wykonana z materiałów ciekłych, upłynnionych lub sproszkowanych nanoszonych na odpowiednio
przygotowane podłoże za pomocą technik malarskich.
Punkt rosy - temperatura betonu, w której występuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy określonej
temperaturze powietrza i wilgotności.
Atest - wykaz parametrów technicznych materiału, gwarantowanych przez producenta.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt.15.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej powinny być uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy,
wymagającym akceptacji Inspektora Nadzoru.
2.

MATERIAŁY
2.1.Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST M.00.00.00. ”Wymagania ogólne”pkt.2.
2.2.Wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny posiadać Aprobatę Techniczną
wydaną przez IBDiM.
Przed zastosowaniem materiałów do zabezpieczania antykorozyjnego betonu, Wykonawca powinien przedstawić
Kierownikowi Projektu numer partii towaru oraz aktualne wyniki badań w ramach nadzoru wewnętrznego producenta
materiału.
Do zabezpieczania antykorozyjnego betonu można stosować tylko materiały o nie przeterminowanej przydatności do
stosowania.
2.3.Wymagania szczegółowe
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego powinna wg PN-92/B-01814 wynosić:
dla konstrukcji sprężonych, dla których należy stosować powłoki z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań (nie
więcej niż 0,15 mm):
 wartość średnia 0,8 MPa,
 wartość minimalna 0,5 MPa,
dla pozostałych konstrukcji należy stosować powłoki z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań obciążonych
ruchem (pokrywających rysy o rozwartości do 0,3 mm):
 wartość średnia 1,5 MPa,
 wartość minimalna 1,0 MPa.
Grubość stosowanej powłoki powinna być zgodna z „Wytycznymi stosowania” dla danego materiału i nie mniejsza niż:
 0,3 mm przy nanoszeniu jednokrotnym,
 0,2 mm przy nanoszeniu dwukrotnym.
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3.

SPRZĘT
3.1.Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zastosowanego do wykonania Robót podano w SST M.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt.3.
3.2.Sprzęt do wykonywania robót
Sprzęt i narzędzia do prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny zapewnić ciągłość
prac i uzyskanie wymaganej jakości Robót.
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania robót należy do Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
4.

TRANSPORT
4.1.Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST M.00.00.00. „Wymagania ogólne”pkt.4.
4.2.Transport materiałów
Sposób transportu ustalony przez Wykonawcę materiałów do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu nie może
powodować obniżenia ich jakości. Przewóz składników chemicznych i materiałów do antykorozyjnego zabezpieczenia
betonu powinien się odbywać w szczelnych nieuszkodzonych opakowaniach.
5.

WYKONANIE ROBÓT
5.1.Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w SST M.00.00.00. „Wymagania ogólne”pkt.5.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji
i Harmonogram Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich prowadzone
będą Roboty.
5.2.Warunki atmosferyczne
Jak w kartach informacyjnych.
Największe głębokości przenikania, czyli największą skuteczność zabezpieczającą uzyskuje się przy ciepłej pogodzie i
suchych podłożach.
5.3.Przygotowanie podłoża
Wykonawca obowiązany jest przygotować podłoże betonowe polegające na usunięciu niezwiązanych części
betonu i szkodliwych substancji, mogących mieć wpływ na korozje betonu, a także na trwałość połączenia nakładanych
materiałów z podłożem betonowym.
Przygotowanie powierzchni podłoża może odbywać się przez piaskowanie lub mycie pod wysokim ciśnieniem a
także przez szlifowanie krawędzi elementów, nierówności czy miejsc na stykach płyt szalunkowych.
Wytrzymałość na odrywanie metodą pull-off prawidłowo przygotowanego podłoża betonowego powinna wynosić:
 dla powierzchni pokrywanych powłokami ochronnym i z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań
(konstrukcje sprężone):
 wartość średnia > 1,0 MPa,
 wartość minimalna 0,6 MPa,
 dla powierzchni pokrywanych powłokami ochronnymi z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań
(konstrukcje niesprężone):
 wartość średnia > 1,5 MPa,
 wartość minimalna 1,0 MPa.
Należy wykonać jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłożu na każde 50 m2 powierzchni
oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba oznaczeń 5 dla jednego obiektu.
Wilgotność podłoża bezpośrednio przed wykonywaniem robót powinna spełniać wymagania zgodnie "Wytycznymi
stosowania" dla materiału powłoki, ale nie może być większa niż:
 4 % dla materiałów stosowanych na suche podłoże,
 matowo-wilgotne podłoże dla materiałów stosowanych na mokre podłoże.
Temperatura podłoża betonowego i powietrza powinna wynosić:
 dla materiałów na bazie cementów i cementów modyfikowanych żywicami syntetycznymi nie niższa niż + 5oC,
lecz nie wyższa niż + 25°C.
 dla materiałów na bazie żywic syntetycznych nie niższa niż +8° C (temperatura podłoża musi być wyższa o 3o K
od punktu rosy) i nie wyższa niż +25° C.
Do mieszania składników materiałów i materiałów jednoskładnikowych należy stosować
mieszalnik wolnoobrotowy.
5.4.Wykonanie zabezpieczenia podłoża przyjętym preparatem
Wykonanie robót powinno odbywać się zgodnie z procesem technologicznym przewidzianym przez producenta.
Preparat należy nanosić za pomocą pędzli, szczotek, wałków lub aparatu do natryskiwania aż do momentu nasycenia
podłoża.
5.5.Uwagi dodatkowe do wykonania
Powyższe prace powinny być prowadzone przez wyspecjalizowane brygady pod nadzorem technicznym, a
prawidłowość ich wykonania odnotowana wpisem do dziennika budowy. Resztek preparatów nie należy wlewać do
kanalizacji. W trakcie pracy zaleca się noszenie rękawic, okularów i ubrań ochronnych. W czasie pracy nie należy palić
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tytoniu, spożywać posiłków i pić napojów! Po zetknięciu się z materiałem skóry lub oczu należy płukać je 15 min. i
niezwłocznie zasięgnąć porady okulisty. Należy przestrzegać zasad podanych na kartkach danych o bezpieczeństwie
pracy i wskazówek stowarzyszeń zawodowych o postępowaniu z dyspersjami z tworzyw sztucznych.
6.

KONTROLA JAKOŚCI
6.1.Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości wykonanych robót podano w SST M 00.00.00 „Wymagania
ogólne”pkt.6.
6.2.Kontrola robót
Kontrolę wytwarzania materiałów należących do systemów ochrony powierzchniowej betonu prowadzi
producent w ramach nadzoru wewnętrznego. Kontrolę w zakresie odnośnych wymagań, w ramach nadzoru
wewnętrznego, prowadzi IBDiM lub upoważniona przez IBDiM instytucja.
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać wyniki tych
badań Kierownikowi Projektu. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki niezależnych badań wykażą, że badania Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót
z niniejszą specyfikacją. Całkowite koszty takich powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną
poniesione przez Wykonawcę. Kontrola jakości obejmuje:
 badania przydatności materiałów,
 kontrolę wykonywania robót.
6.3.Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Kierownikowi Projektu do akceptacji
aktualne świadectwa badań materiałów podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez
producenta (atesty materiałów). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty
przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. Przed przystąpieniem do
robót kontroli winno podlegać m.in. właściwe przygotowanie podłoża wg 5.2.
6.4.Badania w trakcie robót
W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować temperaturę. Podczas robót Wykonawca
zobowiązany jest prowadzić oddzielnie dziennik wykonania ochrony powierzchniowej, w którym w formie
tabelarycznej podaje wszystkie niezbędne informacje o warunkach atmosferycznych, stanie używanych materiałów,
parametrach technologicznych wbudowania materiałów oraz wyniki badań wykonanych powłok ochrony
powierzchniowej betonu.
6.5.Badania i kontrola po wykonaniu robót
Zabezpieczenie powierzchniowe, po odpowiednim stwardnieniu, Wykonawca bada w obecności Inspektora
Nadzoru przez ostukiwanie.
Do badań kontrolnych, które należy wykonać w obecności Inspektora Nadzoru należą:
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
 pomiar grubości powłoki,
 pomiar wytrzymałości powłoki na odrywanie od podłoża.
Sprawdzenie grubości powłoki należy wykonać metodami niszczącymi lub nieniszczącymi z dokładnością do
0,1 mm wykonując 1 pomiar na 25 m 2 powłoki, lecz nie mniej pomiarów niż 5 na jednym obiekcie. Uzyskane wyniki
należy porównać do grubości min. i max. określonej w Świadectwie Dopuszczenia do Stosowania. Jeżeli jeden z
pomiarów jest mniejszy niż grubość min (100 μm), lub większy niż grubość max., to należy wykonać pomiar
dodatkowy w odległości 1,0 m. Jeżeli ten drugi pomiar będzie się mieścił w określonych granicach grubości to należy
uznać, że ogólna grubość powłoki spełnia wymagania.
Wytrzymałość na odrywanie należy wykonać wg PN-92/B-01814. Należy wykonać 1 pomiar na każde 25 m 2
powłoki, przy czym nie mniej niż 5 pomiarów na jednym obiekcie. Według IBDiM wytrzymałość średnia na odrywanie
winna wynosić powyżej 0,8 MPa. Zakres badań kontrolnych ustala Inspektor Nadzoru. W szczególności może on uznać
za wystarczające raporty z badań wykonywanych przez Wykonawcę.
6.6.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi partiami pokrycia
Jeżeli pokrycie będzie wykonane źle, to warstwa wadliwie wykonana będzie zerwana i wymieniona na nową na
koszt Wykonawcy. Ponownie postąpi się w przypadku nieosiągnięcia przez próbki określonych parametrów.
7.

OBMIAR ROBÓT
7.1.Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w SST M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy (m2) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
betonowych powłoką akrylową.
Obmiar powinien być wykonany na budowie w metrach kwadratowych malowanej powierzchni. Obmiar robót
odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek
dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w dokumentacji projektowej z wyjątkiem dodatkowych
powierzchni zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
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Nadmierna grubość warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczenia w stosunku do dokumentacji
projektowej wykonana bez pisemnego upoważnienia Inspektora Nadzoru nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o
dodatkową zapłatę.
8.

ODBIÓR ROBÓT
8.1.Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w SST M 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8.
8.2.Odbiór robót
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru.
Odbiorowi podlegają:
 podłoże betonowe,
 wykonana warstwa zabezpieczająca.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie uzupełniających badań
i pomiarów wtedy, gdy:
 zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją,
 istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań wykonawcy.
Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzą wątpliwości Inspektora
Nadzoru.
W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci
zerwanie i wymianę na nową wadliwie wykonanej warstwy, według zasad określonych w niniejszej specyfikacji.
Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalić
zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymianę wadliwie wykonanej
warstwy na nową Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Kierownikiem Projektu.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące podstawę płatności podano w SST M.00.00.00. „Wymagania ogólne”pkt.9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Płaci się za za metr kwadratowy (m2) wykonanego zabezpieczenia powierzchni betonowych według dokonanego
obmiaru i odbioru, zgodnie z określeniem podanym w p. 7. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego
sposobu wykonania i obejmuje:
 opracowanie Projektu Organizacji i Harmonogramu Robót
 opracowanie Programu Zapewnienia Jakości
 zapewnienie (zakup i dostarczenie na plac budowy) niezbędnych materiałów i sprzętu do wykonania robót
 wykonanie wszystkich niezbędnych warstw zabezpieczenia,
 pielęgnację wykonanych warstw,
 oczyszczenie terenu Robót i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
 wywóz odpadów,
 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
 oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zasady
diagnostyki konstrukcji
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda
badania przyczepności powłok ochronnych
10.2. Inne dokumenty
Projekt „Wymagań technicznych wykonania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach
mostowych” opracowany przez IBDiM.
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Wymagania ogólne D–00.00.00
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonawstwa i odbioru robót drogowych w ramach inwestycji „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na
potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej Nr 1666K Ponice – Rdzawka w km 3+716,6 w
miejscowości Rdzawka”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robót ujętych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi na poszczególne asortymenty i należy je rozumieć i oraz stosować w
powiązaniu z nimi.
1.4. Określenia stosowane w SST niezdefiniowane w materiałach ogólnodostępnych
1.4.1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba wyznaczona przez Zamawiającego (o której wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót. Ilekroć w SST występuje słowo „Inspektor”
oznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
1.4.2. Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej lub
ustnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz określoną w specyfikacji przetargowej ilość egzemplarzy dokumentacji
projektowej oraz kompletów SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za wyznaczenie geodezyjnych punktów
pomiarowych.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora lub
Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić Inspektora, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 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 SST i wpłynie to na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
W przypadku prowadzenia robót budowlanych „pod ruchem” Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i
odbioru ostatecznego robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania
budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany
przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo
pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne
ze względów bezpieczeństwa.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z
Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych,
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których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
kontraktową.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w
sposób uzgodniony z Inspektorem.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem.
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. Jeżeli dla przedsięwzięcia wydano decyzję środowiskową, wykonawca ma obowiązek
stosowania się do zapisów decyzji.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
•

utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

•

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
•

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

•

środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
◦

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

◦

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

◦ możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem
osób trzecich.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę,
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
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
Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 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.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w
sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.
Inspektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor ani
Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i
uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym
takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora. Inspektor może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków
zostały usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych przez
pojazdy budowy.
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1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki
sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 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 zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu,
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować
Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Zamawiającego / Inspektora.
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu,
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Różnice
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i
przedłożone Inspektorowi do zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych
poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektora po uzgodnieniu z
Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć
cenę kontraktową.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem uzgodnionym z Zamawiającym / Inspektorem przed zaplanowanym
wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do robót przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegółowe
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła
uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze
źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o
eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze
źródeł miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą
się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
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dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub
wskazań Inspektora / Zamawiającego.
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora / Zamawiającego.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu. Jeśli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w
którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z
jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze odpowiednio wcześnie przed użyciem
tego materiału (okres ten powinien uwzględniać czas niezbędny na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora ).
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez
Inspektora. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i
zaakceptowanych Inspektora.
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich
właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem
jakości.
W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki:
•

Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie
przeprowadzania inspekcji,

•

Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,

•

jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.

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 właściwej organizacji robót.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST
oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny
koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
piśmie przez Inspektora lub Zamawiającego.
6

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach
określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor 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 Inspektor powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora, pod groźbą
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. 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. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury
badań.
Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor będzie
przekazywać Wykonawcy 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, Inspektor 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 i uznaje się, że są uwzględnione w cenie kontraktowej.
6.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane
do badań. Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek
będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań
wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora.
6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, w terminie
określonym z Inspektorem.
6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
•

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

•

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 powyżej i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 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
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Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.6. 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 Inspektora.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi do
ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
(2) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone przez Wykonawcę przekazane
Inspektorowi. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
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 Inspektora 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 SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w dokumentach budowy lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji
Inspektora na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą dla celów płatności na rzecz Wykonawcy.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii
osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót lub Inspektor nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m 3
jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora. 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 SST lub
Inspektora. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora.
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
8

obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami. Szkice mogą być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do dziennika budowy.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
•

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

•

odbiorowi częściowemu,

•

odbiorowi ostatecznemu,

•
odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie od daty zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy, lub w innym terminie ustalonym z Wykonawcą i Inspektorem. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia
Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor.
8.4. Odbiór na sieciach uzbrojenia technicznego przez Zarządców sieci
Odbiór robót na sieciach uzbrojenia technicznego polega na ocenie jakości wykonanych prac przez Inspektora
oraz Przedstawiciela Zarządcy poszczególnej sieci, która uległa przebudowie przy inwestycji drogowej. Odbiór
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru ostatecznego robót.
Przed odbiorem robót na sieciach uzbrojenia technicznego należy odpowiednio wcześnie zawiadomić Przedstawiciela
Zarządcy sieci.
8.5. Odbiór ostateczny robót
8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny zostanie dokonany zgodnie z warunkami umowy. 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 o tym fakcie Inspektora.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej
lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
•

dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w
trakcie realizacji umowy,

•

szczegółowe specyfikacje techniczne – SST (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),

•

recepty i ustalenia technologiczne,

•

dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

•

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

•

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,
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•

opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i ew. PZJ,

•

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót
odpowiednim jednostkom,

•

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

•
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.
8.6. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny zostanie dokonany zgodnie z warunkami umowy. 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
Rozliczenia i płatności będą dokonywane zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
4. Rozporządzenie MTiGM z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
5. Rozporządzenie MTiGM z dn. 30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).
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Roboty przygotowawcze D–01.00.00
Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych D–01.01.01
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wytyczeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych w ramach inwestycji
„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej Nr
1666K Ponice – Rdzawka w km 3+716,6 w miejscowości Rdzawka”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robót ujętych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady i wymagania dla prowadzenia robót związanych z
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz
położenia obiektów inżynierskich w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
1.3.1. W zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:
•

wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe 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.

•

wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty),

•
sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów wysokościowych,
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Punkty główne trasy – punkty załamania osi i niwelety 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 SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D–00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt pomiarowy
Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt skalibrowany i
zapewniający prawidłowe wytyczenie trasy.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport 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 SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).
Dane pomiarowe zawarte są w przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów
głównych trasy. Błędy te, jeżeli wynikają z materiałów przekazanych przez Zamawiającego powinny być usunięte na
jego koszt. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora.
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Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.
5.3. Tyczenie osi trasy
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz ewentualnie inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
(np. określonej w dokumentacji projektowej, założonej dla danej inwestycji).
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 m.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być
większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do
rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.
5.4. 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 Inspektora.
5.5. Wyznaczenie położenia obiektów inżynierskich
Dla każdego z obiektów inżynierskiego należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez:
•

wytyczenie osi obiektu,

•

wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności przyczółków i filarów,
ścian czołowych.
Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.3.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wytyczeniem 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 5.3.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z wytyczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów
geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Instrukcja techniczna 0–1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G–1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
3. Instrukcja techniczna G–2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
4. Instrukcja techniczna G–3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
5. Wytyczne techniczne G–3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
6. Wytyczne techniczne G–3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Instrukcja techniczna G–4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
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Usunięcie drzew i krzewów D-01.02.01
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzewów w ramach inwestycji „Rozbiórka istniejącego i budowa
nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej Nr 1666K Ponice – Rdzawka w km
3+716,6 w miejscowości Rdzawka”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robót ujętych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady i wymagania dla prowadzenia robót związanych z
wszystkimi czynnościami mającymi na celu usunięcie drzew i krzewów w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków można stosować:
• piły mechaniczne,
• specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,
• koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew.
• inny sprzęt gwarantujący skuteczne i bezpieczne usunięcie drzew i krzewów.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów
Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów,
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów. Należy zachować
szczególną ostrożność przy karczowaniu jeżeli w bezpośredniej bliskości znajdują się sieci uzbrojenia podziemnego,
mogące przebiegać w zakresie systemu korzeniowego drzew i krzewów.
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzewów. Zgoda na prace związane z usunięciem
drzew i krzewów powinna być uzyskana przez Zamawiającego. W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt
jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie
tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. W
miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60 cm poniżej
niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 5.3.
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie
władze.
5.3. Usunięcie drzew i krzewów
Pnie drzew i krzewów wykazane w dokumentacji projektowej z przeznaczeniem do usunięcia powinny być
wykarczowane.
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy nasypów
i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody.
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Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał
użytkowy nie utraciły tej właściwości w czasie robót. Zagospodarowanie, usunięcie lub zutylizowanie usuniętych drzew
i krzewów należy do obowiązków Wykonawcy w porozumieniu z Zamawiajacym.
5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności
Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności należy do obowiązków Wykonawcy. Sposób zniszczenia lub
zutylizowania pozostałości powinien być zgodny z odpowiednimi przepisami prawa oraz z zachowaniem wszystkich
wymogów bezpieczeństwa. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu
budowy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni
i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w
SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót polega na sprawdzeniu zakresu usunięcia drzew i krzewów oraz kompletności wykonanych robót.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, przed
ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.
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Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny D–01.02.02
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny w ramach inwestycji „Rozbiórka istniejącego i
budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej Nr 1666K Ponice – Rdzawka
w km 3+716,6 w miejscowości Rdzawka”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robót ujętych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady i wymagania dla prowadzenia robót związanych z
wszystkimi czynnościami mającymi na celu zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny w zakresie inwestycji wymienionej
w pkt. 1.1.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nienadającej się do powtórnego
użycia należy stosować:
•

równiarki, spycharki, koparko-ładowarki

•

łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych – w miejscach, gdzie prawidłowe
wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,

•

samochody samowyładowcze – w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego
sprzętu.

•

noże do cięcia darniny, łopaty i szpadle,

• inny sprzęt gwarantujący skuteczne i bezpieczne wykonanie robót.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport humusu i darniny
Humus i darninę można przemieszczać z zastosowaniem sprzętu wymienionego w pkt. 3.2.
W przypadku darniny przeznaczonej do powtórnego zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób
niepowodujący uszkodzeń.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. Teren pod budowę drogi
w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej
powinien być oczyszczony z humusu i/lub darniny.
5.2. Zdjęcie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp,
zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane
zgodnie z ustaleniami SST i dokumentacji projektowej.
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora.
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez
Inspektora. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez
Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy.
Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia
gliną lub innym gruntem nieorganicznym.
5.3. Zdjęcie darniny
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Jeżeli powierzchnia terenu w obrębie pasa przeznaczonego pod budowę trasy drogowej jest pokryta darniną
przeznaczoną do umocnienia skarp, darninę należy zdjąć w sposób, który nie spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać
w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny.
Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed powtórnym wykorzystaniem musi
być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie rodzimym. Jeżeli brak miejsca na takie rozłożenie darniny, to
należy ją magazynować w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin darninę należy składować w warstwach
trawą do dołu. W pozostałym okresie darninę należy składować warstwami na przemian trawą do góry i trawą do dołu.
Darninę nienadającą się do powtórnego wykorzystania należy usunąć mechanicznie, z zastosowaniem równiarek lub
spycharek i wywieść z terenu budowy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola usunięcia humusu i/lub darniny
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu i/ lub darniny.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.
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Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów D–01.02.04
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów w ramach inwestycji „Rozbiórka
istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej Nr 1666K
Ponice – Rdzawka w km 3+716,6 w miejscowości Rdzawka”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robót ujętych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady i wymagania dla prowadzenia robót związanych z
wszystkimi czynnościami mającymi na celu rozbiórkę elementów dróg, ogrodzeń i przepustów w zakresie inwestycji
wymienionej w pkt. 1.1to jest:
•

warstw nawierzchni,

•

krawężników, obrzeży i oporników,

•

ścieków,

•

chodników,

•

ogrodzeń,

•

barier i poręczy,

•

znaków drogowych,

•

przepustów.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D–00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być wykorzystany
sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:
•

spycharki, ładowarki, koparko-ładowarki, koparki,

•

żurawie samochodowe, samochody ciężarowe,

•

zrywarki,

•

młoty pneumatyczne, piły mechaniczne,

•

frezarki nawierzchni.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka transportu zależy od
odległości i warunków lokalnych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inspektora. Jeśli
dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inspektora może polecić
Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.
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Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inspektora.
W przypadku robót rozbiórkowych należy dokonać:
•

rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny,

•

demontażu prefabrykowanych elementów (np. rur przepustów, elementów skrzynkowych, ramowych) z
uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu ław, względnie ostrożnego rozebrania konstrukcji
kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy założeniu ponownego ich wykorzystania,

•

oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia (z zaprawy, kawałków betonu,
izolacji itp.) i ich posortowania.
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce
składowania w porozumieniu z Zamawiającym.
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W
szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i przepustów
powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST D–02.00.00 „Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.
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Frezowanie nawierzchni asfaltowych D–01.02.05
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych w ramach inwestycji „Rozbiórka istniejącego i
budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej Nr 1666K Ponice – Rdzawka
w km 3+716,6 w miejscowości Rdzawka”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robót ujętych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady i wymagania dla prowadzenia robót związanych z
wszystkimi czynnościami mającymi na celu frezowanie nawierzchni asfaltowych w zakresie inwestycji wymienionej w
pkt. 1.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowych ma na celu wyprofilowanie istniejących warstw bitumicznych pod warstwy
bitumiczne nawierzchni projektowanej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno – kontrolowany proces skrawania górnej warstwy nawierzchni
asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość.
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do 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.
Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od zakresu robót. Przy pracach prowadzonych w terenie
zabudowanym frezarki muszą, a poza nimi powinny, być zaopatrzone w systemy odpylania.
Do cięcia istniejącej nawierzchni (min. na odcinkach początkowych i końcowych robót) stosować tarczowe piły
mechanicznie.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport frezowanego 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 SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Cięcie nawierzchni
Na odcinkach początkowym i końcowym oraz na krawędziach podłużnych robót w zakresie frezowania wykonać
cięcie nawierzchni tarczową piłą mechaniczną.
5.3. Wykonanie frezowania
Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych z dokumentacją projektową i
SST. Jeżeli ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze względów bezpieczeństwa
należy spełnić następujące warunki:
•

należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię,

•

przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłużnych pionowych krawędzi nie może
przekraczać 40 mm,

•
krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte.
5.4. 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.
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5.5. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzchni
Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje kilka lub wszystkie warstwy nawierzchni na
głębokość określoną w dokumentacji projektowej.
5.6. Materiał uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych
Materiał uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych, a nie wykorzystany w ramach zamierzenia
budowlanego, stanowi materiał Zamawiającego. Miejsce transportu i składowania destruktu bitumicznego należy
uzgodnić z Zamawiającym.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. 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.
1
2
3
4

Właściwość nawierzchni
Równość podłużna
Równość poprzeczna
Spadki poprzeczne
Głębokość frezowania

Minimalna częstotliwość pomiarów
wg 6.2.2.
wg 6.2.2.
co 50 m, na łukach co 5 m
na bieżąco

6.2.2.Ocena równości nawierzchni
W zależności od metodologi badań równości nawierzchni minimalne wymagania dotyczące oceny równości
podłużnej, poprzecznej oraz rzędnych wysokościowych dla powierzchni sfrezowanej nawierzchni należy przyjmować
zgodnie z Załącznikiem nr 6 do RMTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.) jak dla podbudowy zasadniczej.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 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 SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. BN–68/8931–04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
2. RMTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.)
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Roboty ziemne D–02.00.00
Roboty ziemne – Wymagania ogólne D–02.00.01
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru liniowych robót ziemnych w ramach inwestycji „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku
Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej Nr 1666K Ponice – Rdzawka w km 3+716,6 w miejscowości
Rdzawka”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robót ujętych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady i wymagania dla prowadzenia liniowych robót
ziemnych w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski – nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.5. Nasyp średni – nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki – nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.8. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
1.4.10. Bagno – grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i długotrwałym
osiadaniem pod obciążeniem.
1.4.11 Grunt nieskalisty – każdy grunt rodzimy, nieokreślony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują
zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2
MPa; wymaga narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.13. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych.
1.4.14. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych.
1.4.15. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania
wykopów, a niewykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.
1.4.16.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:
gdzie:
d –
gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN–77/8931–12 [9], (Mg/m3),
ds –
maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN–B–
04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
1.4.17. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg
wzoru:
gdzie:
d60 –
średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 –
średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:
gdzie:
E1 –
moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN–S–
02205:1998 [4],
E2 –
moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN–S–
02205:1998 [4].
1.4.19. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „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 SST D–00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Podział gruntów
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1.
Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN–S–02205:1998 [4]
Lp.

Wyszczególnienie
właściwości

1

Rodzaj gruntu

2

Zawartość cząstek
 0,075 mm
 0,02 mm

3
4

Kapilarność bierna
Hkb
Wskaźnik
piaskowy WP

Jed–
nostki

Grupy gruntów
wątpliwe

niewysadzinowe

wysadzinowe
mało wysadzinowe:
glina piaszczysta zwięzła,
glina zwięzła, glina pylasta zwięzła,
ił, ił piaszczysty, ił pylasty,
bardzo wysadzinowe:
piasek gliniasty, pył, pył piaszczysty,
glina piaszczysta, glina, glina
pylasta, ił warwowy

rumosz niegliniasty,
żwir,
pospółka,
piasek gruby,
piasek średni,
piasek drobny,
żużel nierozpadowy

piasek pylasty,
zwietrzelina
gliniasta
rumosz gliniasty,
żwir gliniasty,
pospółka gliniasta

%

 15
3

od 15 do 30
od 3 do 10

 30
 10

m

 1,0

 1,0

 1,0

 35

od 25 do 35

 25

Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w SST D–02.03.01 pkt 2.
2.3. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko
wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu do:
•

odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

•

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki),

•

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

•

sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału),
jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych
powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż 
10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i –3 cm.
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm, a
krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta.
Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać  10 cm przy pomiarze łatą 3–metrową, albo
powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.
Powyższe wymagania (dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równości skarp) nie odnoszą się
do robót w gruntach skalistych gdzie wymagania, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST, a jeśli nie
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są powinny być określone przez Inspektora.
5.3. Odwodnienie pasa robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność,
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
5.5. Rowy drogowe
Rowy drogowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Szerokość dna i głębokość
rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż  5 cm. Dokładność wykonania skarp rowów
powinna być zgodna z określoną dla skarp wykopów w SST D–02.01.01.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
•

właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,

•
właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkcie 6 SST D–02.01.01, D–
02.02.01oraz D–02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Badana cecha
Pomiar szerokości korpusu
ziemnego
Pomiar szerokości dna rowów
Pomiar rzędnych powierzchni
korpusu ziemnego
Pomiar pochylenia skarp
Pomiar równości powierzchni
korpusu
Pomiar równości skarp
Pomiar spadku podłużnego
powierzchni korpusu lub dna
rowu
Badanie zagęszczenia gruntu

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą
lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na
prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o
R  100 m co 50 m na łukach o R  100 m
oraz w miejscach, które budzą wątpliwości

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w
punktach wątpliwych
Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej
warstwy lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m2
warstwy

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm.
6.3.3. Szerokość dna rowów
Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm.
6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego
tangensem kąta.
6.3.6. Równość korony korpusu
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3–metrową, nie mogą przekraczać 3 cm.
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6.3.7. Równość skarp
Nierówności skarp, mierzone łatą 3–metrową, nie mogą przekraczać  10 cm.
6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych
wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż –3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zagęszczenie gruntu
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN–77/8931–12 [9] powinien być zgodny z założonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy
określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN–S–02205:1998 [4].
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa dla robót ziemnych
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Sposób odbioru robót
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora,
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 SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN–B–02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
2. PN–B–04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN–B–04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
4. PN–S–02205:1998
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. PN–ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia
6. PN–EN–963:1999
Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN–64/8931–01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
8. BN–64/8931–02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez
obciążenie płytą
9. BN–77/8931–12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych D–02.01.01
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru wykopów w gruntach nieskalistych w ramach inwestycji „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na
potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej Nr 1666K Ponice – Rdzawka w km 3+716,6 w
miejscowości Rdzawka”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robót ujętych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady i wymagania dla prowadzenia wykopów w gruntach
nieskalistych w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. i SST D–02.00.10. „Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D–00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże nawierzchni. Zgodnie z
Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [12] powinien charakteryzować się grupą
nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy
nośności G1 zgodnie z dokumentacja projektową i SST.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3 i SST D–02.00.10.
„Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” pkt 3.2.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 i SST D–02.00.10.
„Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” pkt 4.2.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5 i SST D–02.00.10. „Roboty
ziemne. Wymagania ogólne.” pkt 5.
5.2. Zasady prowadzenia robót
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a
naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw
od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy
nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odkład. O ile Inspektor dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć
przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych
Strefa
korpusu
Górna warstwa o grubości 20 cm
Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni robót ziemnych

Minimalna wartość Is:
1,00
1,00

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed
ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1.
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie
gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych
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wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca
i przedstawia do akceptacji Inspektorowi.
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego
modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN–02205:1998 [4] rysunek 4.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopów
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
•

sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,

•

zapewnienie stateczności skarp,

•

odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,

•

dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),

•

zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.3.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa dla robót ziemnych
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Spis przepisów związanych podano w SST D–02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 10.
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Wykonanie nasypów D–02.03.01
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru nasypów drogowych w ramach inwestycji „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rdzawka
w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej Nr 1666K Ponice – Rdzawka w km 3+716,6 w miejscowości Rdzawka”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robót ujętych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady i wymagania dla wykonywania nasypów w zakresie
inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. i SST D–02.00.10. „Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D–00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2 i SST D–02.00.10. „Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” pkt 2.
2.2. Grunty i materiały do nasypów
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN–S–02205:1998
[4]. Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1.
Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN–S–02205:1998 [4].
Przeznaczenie

Na dolne
warstwy
nasypów
poniżej strefy
przemarzania

Przydatne
1. Rozdrobnione grunty skaliste
twarde oraz grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki
2. Żwiry i pospółki, również
gliniaste
3. Piaski grubo, średnio i
drobnoziarniste, naturalne i łamane
4. Piaski gliniaste z domieszką
frakcji żwirowo–kamienistej
(morenowe) o wskaźniku
różnoziarnistości U15
5. Żużle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze starych zwałów
(powyżej 5 lat)
6. Łupki przywęgłowe przepalone
7. Wysiewki kamienne o zawartości
frakcji iłowej poniżej 2%

Przydatne
Treść
z zastrzeżeniami
zastrzeżenia
– gdy pory w gruncie skalistym będą
1. Rozdrobnione grunty skaliste
wypełnione gruntem lub materiałem
miękkie
drobnoziarnistym,
2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
– gdy będą wbudowane w miejsca
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyły
suche lub zabezpieczone od wód
piaszczyste i pyły
gruntowych
i powierzchniowych,
4. Piaski próchniczne, z wyjątkiem
– do nasypów nie wyższych niż 3 m,
pylastych piasków próchnicznych
zabezpieczonych przed
5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
zawilgoceniem,
pylaste oraz inne o wL < 35%
– w miejscach suchych lub
6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny
przejściowo zawilgoconych,
zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe oraz
– do nasypów nie wyższych niż 3 m:
inne grunty o granicy płynności wL od
zabezpieczonych przed
35 do 60%
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
7. Wysiewki kamienne gliniaste o
spoiwami,
zawartości frakcji iłowej ponad 2%
– gdy zwierciadło wody gruntowej
8. Żużle wielkopiecowe i inne
znajduje się na głębokości większej od
metalurgiczne z nowego studzenia (do kapilarności biernej gruntu podłoża,
– o ograniczonej podatności na rozpad
5 lat)
– łączne straty masy do 5%,
9. Iłołupki przywęglowe
– gdy wolne przestrzenie zostaną
nieprzepalone
wypełnione materiałem
10. Popioły lotne i mieszaniny
drobnoziarnistym,
popiołowo–żużlowe
– gdy zalegają w miejscach suchych
lub są izolowane od wody

Na górne
warstwy
nasypów w
strefie
przemarzania

W wykopach i
miejscach
zerowych do
głębokości
przemarzania

1. Żwiry i pospółki
1. Żwiry i pospółki gliniaste
2. Piaski grubo i średnioziarniste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Iłołupki przywęglowe przepalone
3. Pyły piaszczyste i pyły
zawierające mniej niż 15% ziarn
4. Gliny o granicy płynności mniejszej
mniejszych od 0,075 mm
niż 35%
4. Wysiewki kamienne o uziarnieniu 5. Mieszaniny popiołowo–żużlowe z
odpowiadającym pospółkom lub
węgla kamiennego
żwirom
6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartości frakcji iłowej 2%
7. Żużle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne
8. Piaski drobnoziarniste
Grunty niewysadzinowe
Grunty wątpliwe i wysadzinowe
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– pod warunkiem ulepszenia tych
gruntów spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne popioły
itp.
– drobnoziarniste i nierozpadowe:
straty masy do 1%
– o wskaźniku nośności wnoś10

– gdy są ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem, aktywnymi
popiołami itp.)

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3 i SST D–02.00.10.
„Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” pkt 3.2.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 i SST D–02.00.10.
„Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” pkt 4.2.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5 i SST D–02.00.10. „Roboty
ziemne. Wymagania ogólne.” pkt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu
Miejsce ukopu lub dokopu może być wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach kontraktowych
lub przez Inspektora. Jeżeli miejsce to zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez
Inspektora.
Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrótszych odległościach.. Ukopy mogą mieć kształt poszerzonych rowów przyległych do korpusu. Ukopy powinny
być wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.
5.2.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie
Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po wydaniu zgody przez Inspektora.
Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac.
Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O ile to konieczne, ukop
(dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego.
Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza. Dno i skarpy ukopu po zakończeniu
jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu
należy przeprowadzić rekultywację według odrębnej dokumentacji projektowej.
5.3. Wykonanie nasypów
5.3.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu
Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze,
określone w SST D–01.00.00 „Roboty przygotowawcze”.
5.3.2. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie podłoża
nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w
tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione.
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie
podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości
wskaźnika zagęszczenia.
Tablica 2. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu
Nasypy
o wysokości,
m
do 2
ponad 2

Minimalna wartość Is
0,97
0,97

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru wtórnego modułu
odkształcenia E2 zgodnie z PN–02205:1998 [4] rysunek 3.
5.3.3. Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów
Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed przystąpieniem do
budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej
powiązania z podstawą nasypu.
5.3.4. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów
Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad podanych w
pkcie 2.
5.3.5. Zasady wykonania nasypów
5.3.5.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w
dokumentacji projektowej.
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących zasad:
•

nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów

•

nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości

•

grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu
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używanego do zagęszczania
•

przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora
prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej

•

grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na
całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy
nasypu.

•

warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego (o
współczynniku K1010–5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4%  1%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać
lokalne gromadzenie się wody

•

jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp.

•

górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o
wskaźniku wodoprzepuszczalności K10  6 10 –5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U  5. Jeżeli Wykonawca
nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, Inspektor może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy
nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne
sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej
na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

•

na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubości
co najmniej 0,5 m powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu przepuszczalnego

•

grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inspektor może
dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.3.5.2. Poszerzenie nasypu
Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości do 1,0 m. Spadek
górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z gruntów
o różnych właściwościach lub w różnym czasie.
5.3.5.3. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów
Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest
większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie
wolno układać następnej warstwy gruntu. Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny,
poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym
zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i
mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według pktu 5.3.5.1, podpunkt 4.
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać niezagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu
niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym
przez Inspektora, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.
5.3.5.4. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie
wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub
gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem. W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być
przerwane. Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jeżeli warstwa
niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych
warstw.
5.3.6. Zagęszczenie gruntu
5.3.6.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać
od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.6.2. Wilgotność gruntu
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją:
•

w gruntach niespoistych

2 %

•
w gruntach mało i średnio spoistych
+0 %, 2 %
5.3.6.3. Wymagania dotyczące zagęszczania
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznaczenia
wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.
Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z
normą PN–S–02205:1998 [4], należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe
określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN–77/8931–12 [9].
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Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN–77/8931–12 [9], powinien na całej szerokości
korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach
Strefa nasypu

Minimalna wartość Is

Górna warstwa o grubości 20 cm
Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości od powierzchni robót ziemnych od 0,2 do 1,2 m
Warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robót ziemnych poniżej 1,2 m

1,00
1,00
0,97

Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie wskaźnika
zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 określonego zgodnie z normą PN–S–02205:1998 [4].
Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż:
•

dla żwirów, pospółek i piasków:
◦

2,2 przy wymaganej wartości Is 1,0,

◦

2,5 przy wymaganej wartości Is 1,0,

•

dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych, iłów – 2,0,

•

dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, piasków
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0,

•

dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4,

•
dla gruntów antropogenicznych – na podstawie badań poligonowych.
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić
warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy
materiał, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w pkcie
5.2 niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie:
•

zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej i SST,

•

zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność,

•

odwodnienia,

•
zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu.
6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów
6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w
pktach 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
•

badania przydatności gruntów do budowy nasypów,

•

badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,

•

badania zagęszczenia nasypu,

•

pomiary kształtu nasypu.

•
odwodnienie nasypu
6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na
3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości:
•

skład granulometryczny, wg PN–B–04481:1988 [1],

•

zawartość części organicznych, wg PN–B–04481:1988 [1],

•

wilgotność naturalną, wg PN–B–04481:1988 [1],

•

wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN–B–04481:1988 [1],

•

granicę płynności, wg PN–B–04481:1988 [1],

•

kapilarność bierną, wg PN–B–04493:1960 [3],

•
wskaźnik piaskowy, wg BN–64/8931–01 [7].
6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu:
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•

prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,

•

odwodnienia każdej warstwy,

•

grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż
jeden raz na 500 m2 warstwy,

•

nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pktu 5.3.5.1, podpunkt 4,

•

przestrzegania ograniczeń określonych w punktach 5.3.5.3 i 5.3.5.4, dotyczących wbudowania gruntów w
okresie deszczów i mrozów.
6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika
zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w pktach 5.3.2. i 5.3.6.3. Do bieżącej
kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN–77/8931–12 [9], oznaczenie
modułów odkształcenia według normy PN–S–02205:1998 [4].
Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż:
•

jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is,

•

jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu
odkształcenia.
Wyniki kontroli zagęszczenia robót oraz prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod
nasypem powinna być potwierdzona przez Inspektora wpisem w dzienniku budowy.
6.3.5. Pomiary kształtu nasypu
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:
•

prawidłowości wykonania skarp,

•
szerokości korony korpusu.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi
pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie szerokości korony
korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością
wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w dokumentacji projektowej.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa dla robót ziemnych
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Spis przepisów związanych podano w SST D–02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 10.
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Odwodnienie korpusu drogowego D–03.00.00
Kanalizacja deszczowa D–03.02.01
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji „Rozbiórka istniejącego i budowa
nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej Nr 1666K Ponice – Rdzawka w km
3+716,6 w miejscowości Rdzawka”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robót ujętych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady i wymagania dla wykonywania kanalizacji deszczowej
w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.2. Kanały
1.4.2.1. Kanał deszczowy – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków opadowych.
1.4.2.2. Przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia studzienki ściekowej z wpustem ulicznym ze studnia
rewizyjną/inspekcyjną lub innym elementem sieci kanalizacji deszczowej.
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Rewizyjna studzienka kanalizacyjna – studzienka na kanale przeznaczona do kontroli i prawidłowej
eksploatacji kanałów.
1.4.3.2. Przelotowa studzienka kanalizacyjna – studzienka zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka kaskadowa – studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy umożliwiający
wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego
kanału odpływowego.
1.4.3.4. Wylot ścieków – element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.
1.4.3.5. Wpust deszczowy (uliczny) – urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z
utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D–00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2. Materiały na kanalizację deszczową
należy stosować:
•

studnie rewizyjne Ø1500, 1200, 1000 [mm] i studzienki ściekowe Ø500 [mm] z betonu szczelnego SCC klasy
minimum C 35/45, łączone na uszczelkę gumową. Studzienki ściekowe z osadnikiem 0,8m. Elementy betonowe
(studnie, stożki skośne, pokrywy, pierścienie wyrównujące) z atestem.

•

włazy do studni rewizyjnych okrągłe Ø 600 [mm] z uszczelkę gumową w pasie drogowym klasy D poza B.
Wyjątek stanowi studnia DS 105 na której należy zamontować wpust podkrawężnikowy.

•

kraty wpustów ulicznych uchylne, prostokątne 500x300 [mm] o klasie nośności w pasie drogowym D400 z
podkładką tłumiącą drgania, poza B250. Pod kratami wpustu podwiesić kosze na zanieczyszczenia.

•

studnie wpadowe o dużym obciążeniu wodami opadowymi usytuowane poza jezdnią o wymiarach wewnętrznych 1200x1200 i grubości ścian 25cm należy wykonać na miejscu z betonu klasy C 25/30 wylewanego na
mokro. Wysokość części osadnikowej 0,5-0,6m. Wloty zabezpieczyć kratami z płaskowników stalowych.
Stopnie złazowe osadzić mijankowo, w dwóch rzędach, w odległości pionowej 250 ± 5 mm oraz osi stopni 271
± 10 mm. Stopnie złazowe mają spełniać wymogi normy PN-64/H-74086.). (szczegóły wg dokumentacji
projektowej).

•

do ułożenia kanalizacji opadowej o średnicy Ø 800 i 600 metodą rozkopową użyć rur żelbetowych z uszczelką
zintegrowaną.

•

do ułożenia kanalizacji opadowej o średnicy Ø500 i mniejszej metodą rozkopową użyć rur dwuściennych PP
SN8. Przykanaliki do studzienek ściekowych wykonać z rur PVC-U litych klasy HS (SN12). Dopuszcza się rury
dwuścienne PP Sn8.

32

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Budowa kanalizacji deszczowej obejmuje
•

demontaż istniejących studni, kręgów, włazów i pokryw,

•

wykonanie studni wlotowych 1200x1200,

•

montaż studni rewizyjnych i ściekowych,

•

montaż kominów nastudziennych (zwężek skośnych),

•

montaż pokryw nastudziennych i włazów,

•

spoinowanie studni, malowanie hydroizolacyjne kręgów,

•

ułożenie kanałów
Połączenie przykanalików i kanału w studzienkach rewizyjnych poprzez przejścia szczelne. Połączenia rur
żelbetowych ze studniami króćcami dostudziennymi długości 0,8 do 1,5m. Spadki kanałów wg dokumentacji
projektowej. Przejścia rurociągiem przez przeszkody terenowe należy wykonać jak najkrótszą drogą możliwie pod kątem
prostym w stosunku do przeszkody. Ułożenie rurociągu poprzecznie pod drogą nie powinno zmniejszyć stateczności i
nośności podłoża oraz nawierzchni drogi a także naruszać skrajni drogi. Skrzyżowanie przewodów kanalizacyjnych z
innymi uzbrojeniami podziemnymi nie powinno naruszać bezpieczeństwa posadowienia tych uzbrojeń.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontroli jakości robót
Przy kontroli wykonania elementów sieci będzie sprawdzana zgodność budowy z projektem.
Ponadto sprawdzeniu podlega:
•

wytyczenie osi przewodu

•

szerokość wykopu, głębokość wykopu, odwodnienie wykopu, szalowanie wykopu,

•

zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego,

•

odległość od budowli sąsiadującej,

•

zabezpieczenie innych przewodów w wykopie,

•

rodzaj podłoża,

•

rodzaj rur, kształtek,

•

wyniki badań szczelności przewodu,

•

ułożenie przewodu,

•
zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej przewodu
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymogami PN-B-10725,PN-EN 805, PN-EN 1610,1671,1091.
Badania stopnia zagęszczenia gruntu wg. skali Proctora - nie powinno być mniejsze od 0.95.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.
PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.
PN-EN 1610:2002 „Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych”.
PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
PN -99/B-10729 „Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne”.
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Podbudowy D–04.00.00
Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża D–04.01.01
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego w
ramach inwestycji „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu
drogi powiatowej Nr 1666K Ponice – Rdzawka w km 3+716,6 w miejscowości Rdzawka”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robót ujętych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady i wymagania dla wykonywania koryta
przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością
korzystania ze sprzętu umożliwiającego prawidłowe wykonanie robót oraz nie powodującego niekorzystnego wpływu
na właściwości gruntu podłoża.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 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
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.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inspektor.
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.
Jeżeli występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić
podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora, 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. Zagęszczanie podłoża należy
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia
należy określać zgodnie z BN–77/8931–12 [5].
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Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)
Strefa korpusu

Minimalna wartość Is:

Górna warstwa o grubości 20 cm
Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża

1,00
0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia,
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł
odkształcenia podłoża według BN–64/8931–02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie
powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –20% do
+10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po
wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym
zawilgoceniem. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inspektor 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 SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. 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
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Wyszczególnienie badań i pomiarów
Szerokość koryta
Równość podłużna
Równość poprzeczna
Spadki poprzeczne *)
Rzędne wysokościowe
Ukształtowanie osi w planie *)
Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
10 razy na 1 km
co 20 m na każdym pasie ruchu
10 razy na 1 km
10 razy na 1 km
co 100 m
co 100 m
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. Inne parametry podlegające sprawdzeniu i dopuszczalne odchyłki podaje tablica 3:
Lp.
1
2
3
4
5

Wyszczególnienie sprawdzanych
parametrów:
Szerokość koryta
Równość podłużna. *)
Równość poprzeczna. **)
Spadki poprzeczne
Rzędne wysokościowe

6

Ukształtowanie osi w planie

7

Zagęszczenie, wilgotność gruntu
podłoża. ***)

Dopuszczalne odchyłki
szerokość różna od projektowanej o nie więcej niż +10 cm i –5 cm
nierówności nie mogą przekraczać 20 mm
zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%
Różnice pomiędzy rzędnymi koryta lub podłoża i rzędnymi projektowanymi
nie powinny przekraczać +1 cm, –2 cm.
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o
więcej niż ± 5 cm
Wskaźnik zagęszczenia koryta i podłoża określony wg BN–77/8931–12 [5] nie
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1

*) należy mierzyć 4–metrową łatą zgodnie z normą BN–68/8931–04 [4]
**) należy mierzyć 4–metrową łatą
***) 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%.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.PN–B–04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2.PN–/B–06714–17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3.BN–64/8931–02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez
obciążenie płytą
4.BN–68/8931–04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
5.BN–77/8931–12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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Warstwa odcinająca (separująca) D–04.02.01
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy odcinającej (separującej) w ramach inwestycji „Rozbiórka
istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej Nr 1666K
Ponice – Rdzawka w km 3+716,6 w miejscowości Rdzawka”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robót ujętych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady i wymagania dla wykonywania warstwy odcinającej
(separującej), stanowiącej część podbudowy pomocniczej w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D–00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem objętym niniejszą SST z przeznaczeniem na warstwę odcinającą (separującą) jest geowłóknina.
Geowłóknina przewidziana do użycia jako warstwa odcinająca powinna posiadać aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę badawczą. Parametry techniczne geowłókniny powinny odpowiadać parametrom określonym w
dokumentacji projektowej.
2.3. Składowanie materiałów
2.3.1. Składowanie geowłóknin
Geowłóknina przeznaczona na warstwę odcinającą należy przechowywać w opakowaniach wg pkt 4.2 w
pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport geowłóknin
Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem:
•

opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną,

•

zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem się w czasie przewozu,

•

ochrony geowłóknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

•

niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub rozciąć
geowłókniny.
Każda bela powinna być oznakowana w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, że jest to materiał do
wykonania warstwy odcinającej.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST D–02.00.00 „Roboty ziemne” oraz D–04.01.01
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.
Warstwa odcinająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją
projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.
5.3. Rozkładanie geowłóknin
Warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej ostrych elementów,
które mogą spowodować uszkodzenie warstwy (na przykład kamienie, korzenie drzew i krzewów). W czasie rozkładania
warstwy z geowłókniny należy spełnić wymagania określone w SST lub producenta dotyczące szerokości na jaką
powinny zachodzić na siebie sąsiednie pasma geowłókniny lub zasad ich łączenia oraz ewentualnego przymocowania
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warstwy do podłoża gruntowego.
5.4. Zabezpieczenie powierzchni geowłóknin
Po powierzchni warstwy odcinającej, wykonanej z geowłóknin nie może odbywać się ruch jakichkolwiek pojazdów.
Leżącą wyżej warstwę nawierzchni należy wykonywać rozkładając materiał „od czoła”, to znaczy tak, że pojazdy
dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne poruszają się po już ułożonym materiale.
5.5. Utrzymanie warstwy odcinającej
Warstwa odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w dobrym
stanie. Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej z geowłóknin.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej powinny posiadać aprobatę techniczną, zgodnie z
pkt 2.2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Badania dotyczące warstwy odcinającej z geowłóknin.
W czasie układania warstwy odcinającej z geowłóknin należy kontrolować:
•

zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłóknin z określonym w dokumentacji projektowej,

•

równość warstwy,

•

wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia,

•
zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej.
Ponadto należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny (rozerwanie, przebicie). Pasma
geowłókniny użyte do wykonania warstwy odcinającej nie powinny mieć takich uszkodzeń.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 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 SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Inne dokumenty
Aktualne normy i wytyczne dotyczące stosowanie geowłóknin w budownictwie drogowym.
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Warstwa mrozoochronna D–04.02.02
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy mrozoochronnej w ramach inwestycji „Rozbiórka istniejącego i
budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej Nr 1666K Ponice – Rdzawka
w km 3+716,6 w miejscowości Rdzawka”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robót ujętych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady i wymagania dla wykonywania warstwy
mrozoochronnej, stanowiącej część podbudowy pomocniczej w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D–00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstwy mrozoochronnej objętym niniejszą SST jest pospółka.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy mrozoochronnej 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 SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

je

przed

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST D–02.00.00 „Roboty ziemne” oraz D–04.01.01
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.
Warstwa mrozoochronna powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie z dokumentacją
projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki lub rozściełacza do
układania warstw bitumicznych, 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 mrozoochronnej należy przystąpić do jej zagęszczania. 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 mrozoochronna powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia określonego w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.
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5.4. Utrzymanie warstwy mrozoochronnej
Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w
dobrym stanie. 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 SST D–00.00.00 „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 Inspektorowi.
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
mrozoochronnej podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy mrozoochronnej
1
2
3
4
5
6

Wyszczególnienie badań i
pomiarów
Szerokość warstwy
Równość podłużna
Równość poprzeczna
Spadki poprzeczne *)
Rzędne wysokościowe
Ukształtowanie osi w planie *)

7

Grubość warstwy

8

Zagęszczenie, wilgotność
kruszywa

Lp.

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
10 razy na 1 km
co 20 m na każdym pasie ruchu
10 razy na 1 km
10 razy na 1 km
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
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. Inne parametry podlegające sprawdzeniu i dopuszczalne odchyłki podaje tablica 2:
Lp.
1
2
3
4
5

Wyszczególnienie sprawdzanych
parametrów:
Szerokość warstwy
Równość podłużna. *)
Równość poprzeczna. **)
Spadki poprzeczne
Rzędne wysokościowe

6

Ukształtowanie osi w planie

7

Grubość warstwy

8

Zagęszczenie warstwy, wilgotność gruntu
podłoża. ***)

Dopuszczalne odchyłki
szerokość warstwy różna od projektowanej o nie więcej niż +10 cm i –5 cm
nierówności nie mogą przekraczać 20 mm
zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%
Różnice pomiędzy rzędnymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać +1 cm, –2 cm.
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej
niż ± 5 cm
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.
Wskaźnik zagęszczenia warstwy mrozoochronnej, określony wg BN–77/8931–12
[8] nie powinien być mniejszy od 1,0.

*) należy mierzyć 4–metrową łatą zgodnie z normą BN–68/8931–04 [7]
**) należy mierzyć 4–metrową łatą
***) 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 [6] 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%.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.PN–B–04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2.PN–B–06714–17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3.PN–B–11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
4.PN–B–11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
5.PN–B–11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
6.BN–64/8931–02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez
obciążenie płytą
7.BN–68/8931–04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
8.BN–77/8931–12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
UWAGA:
W przypadku występowania aktualniejszego lub zmienionego aktu normalizującego należy stosować zalecenia i
wymagania (w tym także parametrów,badań) z aktu „nowszego”, nawet jeżeli niniejsza SST tego nie zawiera.
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Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych D–04.03.01
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach inwestycji
„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej Nr
1666K Ponice – Rdzawka w km 3+716,6 w miejscowości Rdzawka”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robót ujętych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady dla wykonania robót związanych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy nawierzchni bitumicznej w zakresie inwestycji
wymienionej w pkt. 1.1.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D–00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia
Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są:
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
•

kationowe emulsje średniorozpadowe

•

upłynnione asfalty średnioodparowalne
b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno–asfaltowych:
•

kationowe emulsje szybkorozpadowe

•
upłynnione asfalty szybkoodparowywalne.
2.3. Wymagania dla materiałów
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA–94 [5]. Wymagania dla asfaltów drogowych podano
w PN–C–96170 [2].
2.4. Składowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości.
Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych
przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
•

szczotek mechanicznych, szczotek ręcznych.

•

sprężarek,

•
zbiorników z wodą
3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być wyposażona w
urządzenia pomiarowo–kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów:
•

temperatury rozkładanego lepiszcza,

•

ciśnienia lepiszcza w kolektorze,

•

obrotów pompy dozującej lepiszcze,

•

prędkości poruszania się skrapiarki,

•

wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza,

•

dozatora lepiszcza.
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Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe zachowanie stałej
temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarka powinna
zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości założonej.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek
ręcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być
oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza.
5.3. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to
skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których
nawierzchnia może być wilgotna. Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inspektora jej
oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową).
Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji.
Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno–bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną warstwę
nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu określenia
optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Badania lepiszczy - ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien
kontrolować dla każdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 1.
Tablica 1. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót
Lp.
1
2

Rodzaj lepiszcza
Emulsja asfaltowa kationowa
Asfalt drogowy

Kontrolowane właściwości
lepkość
penetracja

Badanie według normy
EmA–94 [5]
PN–C–04134 [1]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza
Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w opracowaniu
„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa” [4].
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 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 SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.PN–C–04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów
2.PN–C–96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3.PN–C–96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych
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10.2. Inne dokumenty
4.„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP do
stosowania pismem GDDP–5.3a–551/5/92 z dnia 1992–02–03.
5.Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA–94. IBDiM – 1994 r.
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Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne D–04.04.00
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw zagęszczanych mechanicznie w ramach inwestycji
„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej Nr
1666K Ponice – Rdzawka w km 3+716,6 w miejscowości Rdzawka”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robót ujętych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
podbudów z kruszyw zagęszczonych mechanicznie wg PN–S–06102 [21] w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1. i
obejmują tematykę wymagań ogólnych.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna (zagęszczanie) – 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 SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczących poszczególnych
rodzajów podbudów z kruszyw zagęszczanych mechanicznie.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D–00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw zagęszczanych mechanicznie podano w SST dotyczących
poszczególnych rodzajów podbudów:
D–04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D–04.04.02 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
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Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
Tablica 1.
Lp.

Wyszczególnienie
właściwości

1

Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m)

2

Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż
Zawartość ziaren nieforemnych
%(m/m), nie więcej niż
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie
więcej niż
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu
metodą I lub II wg PN–B–04481, %
Ścieralność w bębnie Los Angeles
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie
więcej niż
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie
więcej niż
Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania,
%(m/m), nie więcej niż

3
4
5

6
7
8

Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % (m/m), nie
więcej niż

9

Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %
(m/m), nie więcej niż
Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu IS >= 1,00
b) przy zagęszczeniu IS >= 1,03

10
11

Wymagania
Kruszywa naturalne
Kruszywa łamane
Podbudowa
zasad–
pomoc–
zasad–
pomoc–
nicza
nicza
nicza
nicza
od 2 do 10 od 2 do 12 od 2 do 10 od 2 do 12

Badania
według
PN–B–06714–15 [3]

5

10

5

10

PN–B–06714–15 [3]

35

45

35

40

PN–B–06714–16 [4]

1

1

1

1

PN–B–04481 [1]

od 30 do
70

od 30 do
70

od 30 do
70

od 30 do
70

BN–64/8931–01 [26]

35

45

35

50

30

40

30

35

2,5

4

3

5

PN–B–06714–18 [6]

5

10

5

10

PN–B–06714–19 [7]

PN–B–06714–42
[12]

–

–

–

–

PN–B–06714–37
[10]
PN–B–06714–39
[11]

1

1

1

1

PN–B–06714–28 [9]

80
120

60
–

80
120

60
–

PN–S–06102[21]

2.3.3 Woda
Należy stosować wodę wodociągową.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw zagęszczanych mechanicznie powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
•

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,

•

równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,

•

walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „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 SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podbudowę należy układać na warstwie separującej z geowłókniny – wg D-04.02.01.
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.
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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 Inspektora.
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 Inspektora, 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 SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca na życzenie Inspektora powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić mu wyniki tych badań w celu akceptacji materiałów. Badania te
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw zagęszczonych mechanicznie
Lp.

Wyszczególnienie badań

1

Uziarnienie mieszanki

2
3
4

Wilgotność mieszanki
Zagęszczenie warstwy
Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2

Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na dziennej
działce roboczej

Maksymalna powierzchnia podbudowy
przy–padająca na jedno badanie (m2)

2

600

10 próbek na każde 10000 m2
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
Inspektorowi.
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 Inspektora. Mechanicznie
zagęszczenie podbudowy 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 Inspektora.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Ocena równości podbudowy
W zależności od metodologi badań równości podbudowy minimalne wymagania dotyczące oceny równości
podłużnej, poprzecznej oraz rzędnych wysokościowych dla powierzchni podbudowy nawierzchni należy przyjmować
zgodnie z Załącznikiem nr 6 do RMTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.) jak dla podbudowy zasadniczej.
6.4.2. Nośność podbudowy
 moduł odkształcenia wg BN–64/8931–02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 3,
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 ugięcie sprężyste wg BN–70/8931–06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 3.
Tablica 3. 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

Wymagane cechy podbudowy
Minimalny moduł odkształcenia
Maksymalne ugięcie sprężyste pod
mierzony płytą o średnicy 30 cm,
kołem, mm
MPa
od pierwszego
od drugiego
40 kN
50 kN
obciążenia E1
obciążenia E2
1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

60
80
100

120
140
180

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 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 SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN–B–04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN–B–06714–12
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
3. PN–B–06714–15
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
4. PN–B–06714–16
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
5. PN–B–06714–17
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
6. PN–B–06714–18
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
7. PN–B–06714–19
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
8. PN–B–06714–26
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych
9. PN–B–06714–28
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową
10. PN–B–06714–37
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN–B–06714–39
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
12. PN–B–06714–42
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
13. PN–B–06731
Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
14. PN–B–11111
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
15. PN–B–11112
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
16. PN–B–11113
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN–B–19701
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
18. PN–B–23006
Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN–B–30020
Wapno
20. PN–B–32250
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN–S–06102
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
22. PN–S–96023
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
23. PN–S–96035
Popioły lotne
24. BN–88/6731–08
Cement. Transport i przechowywanie
25. BN–84/6774–02
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych
26. BN–64/8931–01
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
27. BN–64/8931–02
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża
przez obciążenie płytą
28. BN–68/8931–04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
29. BN–70/8931–06
Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym
30. BN–77/8931–12
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM – Warszawa 1997.
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Podbudowa z kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie D–04.04.01
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego zagęszczanego mechanicznie w ramach
inwestycji „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi
powiatowej Nr 1666K Ponice – Rdzawka w km 3+716,6 w miejscowości Rdzawka”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robót ujętych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszyw naturalnych zagęszczonych mechanicznie w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego zagęszczonego (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 pkt 1.4 SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–04.04.00 „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 SST D–04.04.00 „Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.
2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 2.3.2
3. SPRZĘT
Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3.
4. TRANSPORT
Wymagania dotyczące transportu podano w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D–04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 5.4.
5.5. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST D–04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–04.04.00 „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 SST D–
04.04.00 „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 SST D–04.04.00 „Podbudowa z
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kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt
6.4.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy i przepisy związane podano w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10.
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Podbudowa z kruszywa łamanego zagęszczonego mechanicznie D–04.04.02
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie w ramach
inwestycji „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi
powiatowej Nr 1666K Ponice – Rdzawka w km 3+716,6 w miejscowości Rdzawka”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robót ujętych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszyw łamanych zagęszczonych mechanicznie w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego zagęszczonego (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 pkt 1.4 SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–04.04.00 „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 SST D–04.04.00 „Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych zagęszczonych mechanicznie powinno być kruszywo
łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru
większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.
2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 2.3.2.
3. SPRZĘT
Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3.
4. TRANSPORT
Wymagania dotyczące transportu podano w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D–04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 5.4.
5.5. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST D–04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.
52

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST D–
04.04.00 „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 SST D–04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt
6.4.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy i przepisy związane podano w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10.
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Podbudowa z betonu asfaltowego D–04.07.01
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego w ramach inwestycji „Rozbiórka
istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej Nr 1666K
Ponice – Rdzawka w km 3+716,6 w miejscowości Rdzawka”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robót ujętych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
podbudowy z betonu asfaltowego w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1 Podbudowa asfaltowa - warstwa nośna z betonu asfaltowego spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni
1.4.2 Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.3 Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze względu na największy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.
1.4.4 Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym tworzy strukturę
wzajemnie klinującą się.
1.4.5 Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez określony
zestaw sit.
1.4.6 Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM
1.4.7 Symbole i oznaczenia:
D – wymiar mieszanki mineralnej wyrażony w [mm] jako wymiar górnego sita
d – wymiar mieszanki mineralnej wyrażony w [mm] jako wymiar dolnego sita
AC – beton asfaltowy (symbol ogólny bez wskazania warstwy do której jest przeznaczony)
krajowe oznaczenia uzupełniające dotyczące przeznaczenia mieszanki mineralno – asfaltowej do poszczególnych
warstw nawierzchni:
P – do w-wy podbudowy
1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Wg niniejszej SST należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w normie PN-EN 12591,
posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną zgodny z rodzajem i wymaganiami określonymi w tabeli nr 1
Tabela nr 1. Podział rodzajowy i wymagane właściwości asfaltów drogowych.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Właściwości
Penetracja w 25
Temperatura mięknienia
Temperatura zapłonu, nie
mniej niż
Zawartość składników
rozpuszczalnych, nie mniej niż
Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost) nie
więcej niż
Pozostała penetracja po
starzeniu, nie mniej niż
Temperatura mięknienia po
starzeniu, nie mniej niż
ºC

0,1mm
ºC

Metoda
badania
20/30
35/50
WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE
PN-EN 1426
20-30
35-50
PN-EN 1427
55-63
50-58

50/70

Rodzaj asfaltu
70/100 100/150

50-70
46-54

70-100
43-51

160/220

250/330

100-150 160-220
39-47
35-43

250-330
30-38

ºC

PN-EN 22592

240

240

230

230

230

220

220

% m/m

PN-EN 12592

99

99

99

99

99

99

99

% m/m

PN-EN 12607-1

0,5

0,5

0,5

0,8

0,8

1,0

1,0

%

PN-EN 1426

55

53

50

46

43

37

35

PN-EN 1427

57

52

48

45

41

37

32

ºC

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE

9

Zawartość parafiny,
nie więcej niż
Wzrost temp. mięknienia po
starzeniu, nie więcej niż

10

Temperatura łamliwości, nie
więcej niż

8

%

PN-EN12606-1

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

ºC

PN-EN 1427

8

8

9

9

10

11

11

ºC

PN-EN 12593

Nie
określa
się

-5

-8

-10

-12

-15

-16
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Dobór lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych należy dokonać w oparciu o zalecenia przedstawione
w tabeli nr 2.
Tabela nr 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych według przeznaczenia mieszanki i
obciążenia drogi ruchem (wg WT-2 2010)
Typ mieszanki
i przeznaczenie

Zalecane rodzaje asfaltu
50/70,
wielorodzajowy 50/70

Beton asfaltowy (AC) do podbudowy

2.3. Wypełniacz
Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w tabeli poniżej.
Wymagania dla wypełniacza do podbudowy z betonu asfaltowego (na podst. WT-1 2010)
Tabela nr 3. Właściwości wypełniacza do betonu asfaltowego
WŁASCIWOSCI WYPEŁNIACZA

Wymagania

Uziarnienie wg PN-EN 933-10:

zgodnie z tab. 24 w PN-EN 13043

Jakość pyłów wg PN-EN 933-9, kat. nie wyższa niż.:

MBF10

Zawartość wody wg PN-EN 1097-5, nie wyższa niż:

1 %(m/m)

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-7

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu
wg PN-EN 1097-4, wymagana kat.

V28/45

Przyrost temperatury mięknienia wg PN-EN 13179-1,
wymagana kat.

ΔR&B8/25

Rozpuszczalność w wodzie wg PN-EN 1744-1,
kat. nie wyższa niż

WS10

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym wg PN-EN 196-2,
kat. nie niższa niż:

CC70

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym,
wymagana kat.

Ka Deklarowana

„Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana kat.

BNDeklarowana

2.4. Kruszywo
W zależności od przeznaczenia warstwy i rodzaju kruszywa należy stosować kruszywa spełniające wymaganie
podane w tablicach w pkt. 2.4 niniejszej SST.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
2.4.1 Wymagania dla kruszyw do podbudowy z betonu asfaltowego (na podst. WT-1 2010)
Tabela nr 4. Wymagania wobec kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfaltowego
WŁASCIWOSCI KRUSZYWA

Wymagania

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kat. nie niższa niż.:

GC85/20

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kat.:

G20/17,5

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1, kat. nie wyższa niż.:

f2

Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4,
kat. nie wyższa niż.:

FI50 lub SI50

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej
i łamanej wg PN-EN 933-5, kat. nie niższa niż.:

CDeklarowana

Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, roz.
5; badania na kruszywie o wym. 10/14, kat. nie wyższa niż.:

LA50

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9

WA24 Deklarowana

Gęstość nasypowa wg PN-EN 1097-3

deklarowana przez producenta

Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o
wym. 8/11, 11/16 lub 8/16, kat. nie wyższa niż.:

F4

„Zgorzel słoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, kat.:

SBLA

Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny wg
PN-EN 932-3

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2,
kat. nie wyższa niż.:

mLPC01
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Tabela nr 5. Wymagania wobec kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D<=8mm do podbudowy z
betonu asfaltowego
Wymagania

WŁASCIWOSCI KRUSZYWA
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kat. nie niższa niż.:

GF85 i GA85

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kat.:

GTCNR

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1, kat. nie wyższa niż.:

f10

Jakość pyłów wg PN-EN 933-9, kat. nie wyższa niż.:

MBF10

Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN
933-6, roz. 8,
kat. nie niższa niż.:

EcsDekalrowana

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9

WA24 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2,
kat. nie wyższa niż.:

mLPC01

Tabela nr 6. Wymagania wobec kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D<=8mm do podbudowy z
betonu asfaltowego
Wymagania

WŁASCIWOSCI KRUSZYWA
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kat. nie niższa niż.:

GF85 lub GA85

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kat.:

GTCNR

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1, kat. nie wyższa niż.:

f16

Jakość pyłów wg PN-EN 933-9, kat. nie wyższa niż.:

MBF10

Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN
933-6, roz. 8,
kat. nie niższa niż.:

EcsDeklarowana

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9

WA24 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2,
kat. nie wyższa niż.:

mLPC01

2.5. Mieszanka mineralna
Tabela nr 10. Zalecane mieszanki mineralno-asfaltowe według przeznaczenia mieszanki (wg WT-2 2010)
Typ mieszanki
i przeznaczenie
Beton asfaltowy (AC) do podbudowy

zalecana mieszanka mineralno - asfaltowa
AC 16, AC 22

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-99 [14].
2.7. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi
Do uszczelnienia:
•

połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego materiału wykonywanego
w różnym czasie należy stosować emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza według norm i
aprobat technicznych,

•

spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w
nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza
według norm i aprobat technicznych.
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować emulsję asfaltową lub asfalt drogowy wg PN-EN 12591. Dopuszcza się inne
rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
•

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

•

układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
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•

skrapiarek,

•

walców lekkich, średnich i ciężkich,

•

walców stalowych gładkich,

•

walców ogumionych,

•

szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,

•

samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Asfalt
Asfalt należy przewozić zgodnie z zaleceniami producenta asfaltu. Asfalt należy przewozić izolowanymi termicznie
cysternami, wyposażonymi w instalacje umożliwiające podłączenie cystern do urządzeń grzewczych lub wyposażonymi
we własne urządzenia grzewcze.
4.2.2. Wypełniacz
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich,
umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.
4.2.4. 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 z przykryciem w czasie transportu
i podczas oczekiwania na rozładunek. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z
jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca się stosowanie samochodów
termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy.
W wyładowywanej do kosza układarki mieszance nie powinny znajdować się grubsze bryły skawalonej (nadmiernie
wystudzonej) mieszanki. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do
zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne nie wpływające szkodliwie na mieszanki
mineralno-asfaltowe.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca dostarczy Inspektorowi do
akceptacji recepturę mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników
(zgodnie z WT2 2010).
5.2.1. Podbudowa z betonu asfaltowego
Przy projektowaniu mieszanki betonu asfaltowego (AC) należy stosować wymagania i zalecenia zawarte w WT-1
oraz WT-2 2010.
Tabela nr 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do BA do podbudowy
Przesiew, [% (m/m)]

Właściwość

AC 16

AC 22

wymiar sita #, [mm]

od

do

od

do

31,5

-

-

100

-

22,4

100

-

90

100

16

90

100

65

93

11,2

70

92

-

-

8

50

85

42

72

2

25

50

15

45

0,125

5

13

5

13

0,063

4

10

4

zawartość lepiszcza (*)

Bmin 4,2

10
Bmin 4,0

* minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) w mieszankach mineralno-asfaltowych została podana dla założonej gęstości mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m3. Jeśli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρa), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość Bmin
należy pomnożyć przez współczynnik α wg równania:
α=2,65/ρa
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Minimalna zawartość lepiszcza w zaprojektowanej mieszance(recepcie) powinna być wyższa od podanego B min o
wielkość dopuszczalnej odchyłki 0,3 zawierającej błąd dozowania składników i błąd badania.
Minimalna zawartość lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji – jest to lepiszcze rozpuszczalne (tworzące błonkę
lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie) nie uwzględniająca
lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo.
Tabela nr 12. Wymagane właściwości betonu asfaltowego dla podbudowy
Właściwość

Warunki
zagęszczenia wg
PN-EN 13108-20

Metoda i warunki
badania

zawartość wolnych przestrzeni

C.1.2, ubijanie
2 x 50 uderzeń

wolne przestrzenie wypełnione
lepiszczem

Wymiar mieszanki
AC 16

AC 22

PN-EN 12697-8, p. 4

V min 4,0
V max 8,0

V min 4,0
V max 8,0

C.1.2, ubijanie
2 x 50 uderzeń

PN-EN 12697-8, p. 5

VFB min 50
VFB max 74

VFB min 50
VFB max 74

zawartość wolnych przestrzeni w
mieszance mineralnej

C.1.2, ubijanie
2 x 50 uderzeń

PN-EN 12697-8, p. 5

VMA min 14

VMA min 14

odporność na działanie wody

C.1.1, ubijanie
2 x 35 uderzeń

PN-EN 12697-12 (a)

ITSR 70

ITSR 70

a) przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrażania (b), badanie w 25°C,
b) ujednolicona procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku nr 1 do WT-2 2010 „Mieszanki
mineralno – asfaltowe. Wymagania techniczne.”

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 termosterowania, zapewniającym
utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o C. Temperatura asfaltu powinna wynosić jak w tab. 21.
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 30 o C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej wg. tab. poniżej
Tablica 15. Minimalna i maksymalna temperatura asfaltu i MMA.
Rodzaj asfaltu
50/70
wielorodzajowy 50/70

temperatura asfaltu w zbiorniku roboczym [ºC]
180
180

temperatura mieszanki mineralno – asfaltowej [ºC]
od 140 do 180
od 140 do 180

5.4. Połączenie międzywarstwowe
Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową przed ułożeniem następnej, w celu zapewnienia
odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w SST.
Zalecane ilości asfaltu podano w tablicy poniżej:
Tablica 17. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej:
Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza
z asfaltu upłynnionego, [kg/m2]

Podłoże do wykonania warstwy z betonu asfaltowego (AC)

podłoże pod warstwy asfaltowe
podbudowa tłuczniowa
podbudowa z kruszywa zagęszczanego mechanicznie
połączenie nowych warstw asfaltowych
podbudowa asfaltowa

0,7¸1,0
0,5¸0,7
0,3¸0,5

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,

•

2 h - przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji,

•
0,5 h - przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2.
5.5. Warunki przystąpienia do robót
Warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego mogą być wykonywane, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od
+5o C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i +10o C dla wykonywanej warstwy grubości <= 8 cm. Nie dopuszcza
się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru
(V > 16 m/s).
5.6. Wykonanie 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.
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Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w punkcie
5.3.
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie przy zachowaniu kolejności wałowania:
•

spoiny poprzeczne

•

spoiny podłużne

•
pasy (o długości do 100m) – wałowanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi.
Zagęszczanie walcami MMA powinno wykonywać się w temperaturze 130 – 160 ºC.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
•

dostarczyć Inspektorowi do akceptacji recepturę mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań
laboratoryjnych poszczególnych składników (zgodnie z WT2 2010),

•

uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności,
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

•
wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót w zakresie:
Tablica 18. Badania składników mieszanki mineralno – asfaltowej:
SKŁADNIK
kruszywo
lepiszcze (PN-EN 12591,
PN-EN 13924)
wypełniacz (PN-EN 13043)

WŁAŚCIWOŚĆ

MET. BADANIA

LICZBA BADAŃ

uziarnienie

PN-EN 933-1

1 na frakcję

gęstość

PN-EN 1097-6

1 na frakcję

penetracja lub
temp. mięknienia

PE-EN 1436 lub
PN-EN 1427

1

uziarnienie

PN-EN 933-10

1

gęstość

PN-EN 1097-7

1

dodatki

typ

1

Tablica 19. Badania gotowej mieszanki mineralno – asfaltowej
WŁAŚCIWOŚĆ

MET. BADANIA

LICZBA BADAŃ

zawartość lepiszcza

PN-EN 12697-1 PN-EN 12697-39

1

uziarnienie

PN-EN 12697-2

1

zawartość wolnych przestrzeni łącznie z VFB i
VMA przy wymaganej zawartości wolnych
przestrzeni 7% <V < 10%

PN-EN 12697-8 Gęstość objętościowa wg PN-EN 126976, metoda B, w stanie nasyconym powierzchniowo
suchym. Gęstość wg PN-EN 12697-5, metoda A, w wodzie

1

zawartość wolnych przestrzeni łącznie z VFB i
VMA przy wymaganej zawartości wolnych
przestrzeni 7% <V < 10%

PN-EN 12697-8 Gęstość objętościowa wg PN-EN 126976, metoda C, w stanie uszczelnienia powierzchniowego.
Gęstość wg PN-EN 12697-5, metoda A, w wodzie

1

odporność na działanie wody (powiązana
funkcjonalnie)

PN-EN 12697-12

1

odporność na deformacje trwałe (powiązana
funkcjonalnie), dotyczy betonu asfaltowego
zaprojektowanego do maksymalnego obciążenia
osi poniżej 130 kN

PN-EN 12697-22, mały aparat, metoda B w powietrzu,
przy wymaganej temperaturze

1

max

max

Jeżeli użyto materiały składowe, których właściwości były już określone przez dostawcę materiału na podstawie
zgodności w/w wymaganiami, to właściwości te nie muszą być ponownie sprawdzane pod warunkiem, że przydatność
tych materiałów pozostała bez zmian i nie istnieją inne przeciwwskazania.
W wypadku wyrobów oznakowanych znakiem CE zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami
europejskimi można założyć, że mają one właściwości określone w oznakowaniu CE, jednak nie zwalnia to producenta z
odpowiedzialności za zapewnienie, że mieszanka mineralno-asfaltowa jako całość spełnia odpowiednie wartości
deklarowane.
Normy Europejskie na mieszanki mineralno-asfaltowe zawierają każdorazowo pewną liczbę wymagań odnośnie
właściwości fizycznych i mechanicznych. Niektóre z nich są wyrażone przez bezpośrednie pomiary właściwości
mechanicznych, takich jak sztywność lub odporność na deformacje, podczas gdy inne są w formie właściwości
zastępczych, takich jak zawartość asfaltu lub zawartość wolnych przestrzeni. Podczas przeprowadzania procedury
badania producent powinien dostarczyć dowód spełnienia każdego odpowiedniego wymagania w danym dokumencie
technicznym, z którym deklaruje zgodność.
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Normy wyrobów dopuszczają zastosowanie podejścia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza ono, że w wypadku,
gdy nastąpiła zamiana składnika mieszanki mineralno-asfaltowej i istnieją uzasadnione przesłanki, że dana właściwość
nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii właściwości, to nie jest konieczne badanie
tej właściwości w ramach w/w badań.
6.3. Badania w czasie robót
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
6.3.1. Zakres badań i pomiarów
Zakres badań i pomiarów w czasie wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy poniżej:
Tablica 20. Zakres badań i pomiarów podczas wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej
Lp.

Wyszczególnienie badań

1

Temperatura mieszanki mineralnoasfaltowej
Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej

2
3

Wymagane badanie

Częstotliwość badań,
minimalna liczba badań na dziennej
działce roboczej
każdy pojazd przy załadunku i w czasie
wbudowywania
jw.

sprawdzenie temperatury (zgodność z wart.
dopuszczalnymi przez SST) - ± 2ºC
wizualna ocena jej wyglądu w czasie produkcji,
załadunku, rozładunku i wbudowywania
Właściwości próbek mieszanki mineralnookreślać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla.
jeden raz dziennie dla każdej warstwy
asfaltowej pobranej w wytwórni
Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną
nawierzchni
lp. 3 - badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-B-96025:2000 [10]

W przypadku wątpliwości dotyczących jakości wbudowywanej mieszanki, Inspektor Nadzoru może zażądać
wykonania badań próbek i oceny ich zgodności z zatwierdzoną recepturą.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych warstwy z betonu asfaltowego
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica poniżej:
Tablica 21. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego
Lp.
1
2
4
5
6
7

Wyszczególnienie badań i
pomiarów
Szerokość warstwy
Spadki poprzeczne
Grubość warstwy
Złącza podłużne i poprzeczne
Krawędź warstwy
Wygląd warstwy

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
2 razy na 1 km
10 razy na 1 km
2 próbki z każdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m2
cała długość złącza
cała długość
ocena ciągła

6.4.2. Inne parametry cechujące warstwę z betonu asfaltowego podlegające sprawdzeniu i dopuszczalne odchyłki podaje
tablica 22:
Lp.

Wyszczególnienie
sprawdzanych parametrów:

1

Szerokość warstwy

szerokość warstwy różna od projektowanej +5 cm

2
3

Równość podłużna
Równość poprzeczna

4

Rzędne wysokościowe warstwy

5
6

Spadki poprzeczne warstwy
Grubość warstwy

7

Złącza podłużne i poprzeczne

W zależności od metodologi badań równości nawierzchni minimalne wymagania dotyczące oceny
równości podłużnej, poprzecznej oraz rzędnych wysokościowych dla warstw bitumicznych nawierzchni
należy przyjmować zgodnie z Załącznikiem nr 6 do RMTiGM w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.)
zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją ±5mm
Złącza warstwy powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza
powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

8

Zagęszczenie warstwy

9

Wolna przestrzeń

Dopuszczalne odchyłki

Zagęszczenie i wolna przestrzeń warstwy powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i
recepcie

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 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 SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Wymagania techniczne
•

„Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych” - WT-1
2010 Wymagania techniczne, Warszawa 2010

•

„Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” - WT-2 2010 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania
techniczne, Warszawa 2010

•

Polskie Normy wymienione w pkt. 3 w/w wytycznych
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Nawierzchnie D–05.00.00
Nawierzchnia z betonu asfaltowego D–05.03.05
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego w ramach inwestycji
„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej Nr
1666K Ponice – Rdzawka w km 3+716,6 w miejscowości Rdzawka”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robót ujętych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem warstw
bitumicznych: ścieralnej, wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1 Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw, służących do przejmowania i rozkładania na
podłoże obciążeń od ruchu pojazdów.
1.4.2 Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami pojazdów.
1.4.3 Warstwa wiążąca – warstwa między warstwą ścieralną, a podbudową.
1.4.4 Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości, ułożona na istniejącej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do ułożenia kolejnej warstwy.
1.4.5 Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.6 Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze względu na największy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.
1.4.7 Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym tworzy strukturę
wzajemnie klinującą się.
1.4.8 Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez określony
zestaw sit.
1.4.9 Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM
1.4.10 Symbole i oznaczenia:
D – wymiar mieszanki mineralnej wyrażony w [mm] jako wymiar górnego sita
d – wymiar mieszanki mineralnej wyrażony w [mm] jako wymiar dolnego sita
AC – beton asfaltowy (symbol ogólny bez wskazania warstwy do której jest przeznaczony)
krajowe oznaczenia uzupełniające dotyczące przeznaczenia mieszanki mineralno – asfaltowej do poszczególnych
warstw nawierzchni:
W – do w-wy wiążącej
S – do w-wy ścieralnej
oznaczenie mieszanki mineralno – asfaltowej: AC D S lepiszcze – (np. AC 16 S 70/100) - „AC” - beton asfaltowy; „D” wymiar największego kruszywa w mieszance (np. 16 mm); „S” - warstwa do której przeznaczona jest mieszanka, może
być S, W, P (np. ścieralna); „lepiszcze” - oznaczenie lepiszcza (asfaltu drogowego).
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Wg niniejszej SST należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w normie PN-EN 12591,
posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną zgodny z rodzajem i wymaganiami określonymi w tabeli nr 1
Tabela nr 1. Podział rodzajowy i wymagane właściwości asfaltów drogowych.
Lp.
1
2
3
4
5

Właściwości
Penetracja w 25ºC
Temperatura mięknienia
Temperatura zapłonu, nie
mniej niż
Zawartość składników
rozpuszczalnych, nie mniej niż
Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost) nie

0,1mm
ºC

Metoda
badania
20/30
35/50
WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE
PN-EN 1426
20-30
35-50
PN-EN 1427
55-63
50-58

50/70

Rodzaj asfaltu
70/100 100/150

50-70
46-54

70-100
43-51

160/220

250/330

100-150 160-220
39-47
35-43

250-330
30-38

ºC

PN-EN 22592

240

240

230

230

230

220

220

% m/m

PN-EN 12592

99

99

99

99

99

99

99

% m/m

PN-EN 12607-1

0,5

0,5

0,5

0,8

0,8

1,0

1,0
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6
7

więcej niż
Pozostała penetracja po
starzeniu, nie mniej niż
Temperatura mięknienia po
starzeniu, nie mniej niż

%

PN-EN 1426

55

53

50

46

43

37

35

ºC

PN-EN 1427

57

52

48

45

41

37

32

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE
8
9
10

Zawartość parafiny,
nie więcej niż
Wzrost temp. mięknienia po
starzeniu, nie więcej niż
Temperatura łamliwości, nie
więcej niż

%

PN-EN12606-1

ºC

ºC

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

PN-EN 1427

8

8

9

9

10

11

11

PN-EN 12593

Nie
określa
się

-5

-8

-10

-12

-15

-16

Dobór lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych należy dokonać w oparciu o zalecenia przedstawione
w tabeli nr 2.
Tabela nr 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych według przeznaczenia mieszanki i
obciążenia drogi ruchem (wg WT-2 2010)
Typ mieszanki
i przeznaczenie

Zalecane rodzaje asfaltu
35/50,
50/70,
wielorodzajowy 35/50,
wielorodzajowy 50/70
50/70,
70/100,
wielorodzajowy 50/70

Beton asfaltowy (AC) do warstwy wiążącej
i wzmacniającej
Beton asfaltowy (AC) do warstwy ścieralnej

2.3. Wypełniacz
Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w tabeli poniżej.
Wymagania dla wypełniacza do warstwy wiążącej, wzmacniającej i ścieralnej z betonu asfaltowego (na podst. WT-1
2010)
Tabela nr 3. Właściwości wypełniacza do betonu asfaltowego
WŁASCIWOSCI WYPEŁNIACZA

Wymagania

Uziarnienie wg PN-EN 933-10:

zgodnie z tab. 24 w PN-EN 13043

Jakość pyłów wg PN-EN 933-9, kat. nie wyższa niż.:

MBF10

Zawartość wody wg PN-EN 1097-5, nie wyższa niż:

1 %(m/m)

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-7

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu
wg PN-EN 1097-4, wymagana kat.

V28/45

Przyrost temperatury mięknienia wg PN-EN 13179-1,
wymagana kat.

ΔR&B8/25

Rozpuszczalność w wodzie wg PN-EN 1744-1,
kat. nie wyższa niż

WS10

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym wg PN-EN 196-2,
kat. nie niższa niż:

CC70

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym,
wymagana kat.

Ka Deklarowana

„Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana kat.

BNDeklarowana

2.4. Kruszywo
W zależności od przeznaczenia warstwy i rodzaju kruszywa należy stosować kruszywa spełniające wymaganie
podane w tablicach w pkt. 2.4 niniejszej SST.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
2.4.1 Wymagania dla kruszyw do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego (na podst. WT-1 2010)
Tabela nr 4. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego
WŁASCIWOSCI KRUSZYWA

Wymagania

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kat. nie niższa niż.:

GC85/20

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kat.:

G20/17,5

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1, kat. nie wyższa niż.:

f2

Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4,
kat. nie wyższa niż.:

FI35 lub SI35
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Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej
i łamanej wg PN-EN 933-5, kat. nie niższa niż.:

CDeklarowana

Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, roz.
5; badania na kruszywie o wym. 10/14, kat. nie wyższa niż.:

LA35

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9

WA24 Deklarowana

Gęstość nasypowa wg PN-EN 1097-3

deklarowana przez producenta

Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o
wym. 8/11, 11/16 lub 8/16, kat. nie wyższa niż.:

F2

„Zgorzel słoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, kat.:

SBLA

Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny wg
PN-EN 932-3

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2,
kat. nie wyższa niż.:

mLPC01

Tabela nr 5. Wymagania wobec kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D<=8mm do warstwy
wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego
WŁASCIWOSCI KRUSZYWA

Wymagania

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kat. nie niższa niż.:

GF85 i GA85

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kat.:

GTCNR

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1, kat. nie wyższa niż.:

f10

Jakość pyłów wg PN-EN 933-9, kat. nie wyższa niż.:

MBF10

Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN
933-6, roz. 8,
kat. nie niższa niż.:

EcsDekalrowana

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9

WA24 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2,
kat. nie wyższa niż.:

mLPC01

Tabela nr 6. Wymagania wobec kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D<=8mm do warstwy
wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego
WŁASCIWOSCI KRUSZYWA

Wymagania

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kat. nie niższa niż.:

GF85 lub GA85

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kat.:

GTCNR

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1, kat. nie wyższa niż.:

f16

Jakość pyłów wg PN-EN 933-9, kat. nie wyższa niż.:

MBF10

Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN
933-6, roz. 8,
kat. nie niższa niż.:

EcsDeklarowana

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9

WA24 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2,
kat. nie wyższa niż.:

mLPC01

2.4.2 Wymagania dla kruszyw do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (na podst. WT-1 2010)
Tabela nr 7. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
WŁASCIWOSCI KRUSZYWA

Wymagania

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kat. nie niższa niż.:

GC85/20 przy D/d <4

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kat.:

G20/15

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1, kat. nie wyższa niż.:

f2

Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4,
kat. nie wyższa niż.:

FI25 lub SI25
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Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej
i łamanej wg PN-EN 933-5, kat. nie niższa niż.:

CDeklarowana

Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, roz.
5; badania na kruszywie o wym. 10/14, kat. nie wyższa niż.:

LA30

Odporność na polerowanie kruszywa (badana na normowej
frakcji kruszywa do mieszanki mineralno – asfaltowej)
wg PN-EN 1097-8, kat. nie niższa niż:

PSVDeklarowane

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9

WA24 Deklarowana

Gęstość nasypowa wg PN-EN 1097-3

deklarowana przez producenta

Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1 w 1% NaCl,
kat. nie wyższa niż.:

FNaCl7

„Zgorzel słoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, kat.:

SBLA

Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny wg
PN-EN 932-3

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2,
kat. nie wyższa niż.:

mLPC01

Tabela nr 8. Wymagania wobec kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D<=8mm do warstwy
ścieralnej z betonu asfaltowego
Wymagania

WŁASCIWOSCI KRUSZYWA
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kat. nie niższa niż.:

GF85 i GA85

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kat.:

GTCNR

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1, kat. nie wyższa niż.:

f10

Jakość pyłów wg PN-EN 933-9, kat. nie wyższa niż.:

MBF10

Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN
933-6, roz. 8,
kat. nie niższa niż.:

EcsDekalrowana

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9

WA24 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2,
kat. nie wyższa niż.:

mLPC01

Tabela nr 9. Wymagania wobec kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D<=8mm do warstwy
ścieralnej z betonu asfaltowego
Wymagania

WŁASCIWOSCI KRUSZYWA
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kat. nie niższa niż.:

GF85 lub GA85

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kat.:

GTCNR

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1, kat. nie wyższa niż.:

f16

Jakość pyłów wg PN-EN 933-9, kat. nie wyższa niż.:

MBF10

Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN
933-6, roz. 8,
kat. nie niższa niż.:

EcsDekalrowana

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9

WA24 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2,
kat. nie wyższa niż.:

mLPC01

2.5. Mieszanka mineralna
Tabela nr 10. Zalecane mieszanki mineralno-asfaltowe według przeznaczenia mieszanki (wg WT-2 2010)
Typ mieszanki
i przeznaczenie
Beton asfaltowy (AC) do warstwy wiążącej
i wyrównawczej
Beton asfaltowy (AC) do warstwy ścieralnej

zalecana mieszanka mineralno - asfaltowa
AC 11, AC 16
AC 5, AC 8, AC 11,

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-99 [14].
2.7. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi
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Do uszczelnienia:
•

połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego materiału wykonywanego
w różnym czasie należy stosować emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza według norm i
aprobat technicznych,

•

spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w
nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza
według norm i aprobat technicznych.
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować emulsję asfaltową lub asfalt drogowy wg PN-EN 12591. Dopuszcza się inne
rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.
Przy wykonywaniu warstwy ścieralnej, na złączach technologicznych należy stosować taśmy bitumiczno-kauczukowe.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
•

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

•

układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,

•

skrapiarek,

•

walców lekkich, średnich i ciężkich,

•

walców stalowych gładkich,

•

walców ogumionych,

•

szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,

•

samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Asfalt
Asfalt należy przewozić zgodnie z zaleceniami producenta asfaltu. Asfalt należy przewozić izolowanymi termicznie
cysternami, wyposażonymi w instalacje umożliwiające podłączenie cystern do urządzeń grzewczych lub wyposażonymi
we własne urządzenia grzewcze.
4.2.2. Wypełniacz
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich,
umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.
4.2.4. 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 z przykryciem w czasie transportu
i podczas oczekiwania na rozładunek. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z
jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca się stosowanie samochodów
termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy.
W wyładowywanej do kosza układarki mieszance nie powinny znajdować się grubsze bryły skawalonej (nadmiernie
wystudzonej) mieszanki. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do
zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne nie wpływające szkodliwie na mieszanki
mineralno-asfaltowe.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca dostarczy Inspektorowi do
akceptacji recepturę mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników
(zgodnie z WT2 2010).
5.2.1. Warstwa wiążąca, wyrównawcza z betonu asfaltowego
Przy projektowaniu mieszanki betonu asfaltowego (AC) należy stosować wymagania i zalecenia zawarte w WT-1
66

oraz WT-2 2010.
Tabela nr 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do BA do w-wy wiążącej, wyrównawczej
Przesiew, [% (m/m)]

Właściwość

AC 11

AC 16

wymiar sita #, [mm]

od

do

od

do

31,5

-

22,4

-

-

-

-

-

100

-

16

100

-

90

100

11,2

90

100

65

80

8

60

85

-

-

2

30

55

25

55

0,125

6

24

5

15

0,063

3

8

3

8

zawartość lepiszcza (*)

Bmin 4,6

Bmin 4,4

* minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) w mieszankach mineralno-asfaltowych została podana dla założonej gęstości mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m3. Jeśli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρa), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość Bmin
należy pomnożyć przez współczynnik α wg równania:
α=2,65/ρa

Minimalna zawartość lepiszcza w zaprojektowanej mieszance(recepcie) powinna być wyższa od podanego B min o
wielkość dopuszczalnej odchyłki 0,3 zawierającej błąd dozowania składników i błąd badania.
Minimalna zawartość lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji – jest to lepiszcze rozpuszczalne (tworzące błonkę
lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie) nie uwzględniająca
lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo.
Tabela nr 12. Wymagane właściwości betonu asfaltowego dla w-wy wiążącej, wyrównawczej
Właściwość

Warunki
zagęszczenia wg
PN-EN 13108-20

Metoda i warunki
badania

zawartość wolnych przestrzeni

C.1.2, ubijanie
2 x 50 uderzeń

wolne przestrzenie wypełnione
lepiszczem

Wymiar mieszanki
AC 11

AC 16

PN-EN 12697-8, p. 4

V min 3,0
V max 6,0

V min 3,0
V max 6,0

C.1.2, ubijanie
2 x 50 uderzeń

PN-EN 12697-8, p. 5

VFB min 65
VFB max 80

VFB min 60
VFB max 80

zawartość wolnych przestrzeni w
mieszance mineralnej

C.1.2, ubijanie
2 x 50 uderzeń

PN-EN 12697-8, p. 5

VMA min 14

VMA min 14

odporność na działanie wody

C.1.1, ubijanie
2 x 35 uderzeń

PN-EN 12697-12 (a)

ITSR 80

ITSR 80

a) przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrażania (b), badanie w 25°C,
b) ujednolicona procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku nr 1 do WT-2 2010 „Mieszanki
mineralno – asfaltowe. Wymagania techniczne.”

5.2.2. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
Przy projektowaniu mieszanki betonu asfaltowego (AC) należy stosować wymagania i zalecenia zawarte w WT-1
oraz WT-2 2010.
Tabela nr 13. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do BA do w-wy ścieralnej
Przesiew, [% (m/m)]

Właściwość

AC 5

AC 8

AC 11

wymiar sita #, [mm]

od

do

od

do

od

do

16

–

–

–

–

100

–

11,2

–

–

100

–

90

100

8

100

–

90

100

70

90

5,6

90

100

70

90

–

–

2

40

65

45

60

30

55

0,125

8

22

8

22

8

20

0,063

6

14

6

14

5

12

zawartość lepiszcza (*)

Bmin 6,0

Bmin 5,8

Bmin 5,6

* minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) w mieszankach mineralno-asfaltowych została podana dla założonej gęstości mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m3. Jeśli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρa), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość Bmin
należy pomnożyć przez współczynnik α wg równania:
α=2,65/ρa

Minimalna zawartość lepiszcza w zaprojektowanej mieszance(recepcie) powinna być wyższa od podanego B min o
wielkość dopuszczalnej odchyłki 0,3 zawierającej błąd dozowania składników i błąd badania.
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Minimalna zawartość lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji – jest to lepiszcze rozpuszczalne (tworzące błonkę
lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie) nie uwzględniająca
lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo.
Tabela nr 14. Wymagane właściwości betonu asfaltowego dla w-wy ścieralnej
Właściwość

Warunki
zagęszczenia wg
PN-EN 13108-20

Metoda i warunki
badania

zawartość wolnych przestrzeni

C.1.2, ubijanie
2 x 50 uderzeń

wolne przestrzenie wypełnione
lepiszczem

Wymiar mieszanki
AC 5

AC 8

AC 11

PN-EN 12697-8, p. 4

V min 1,0
V max 3,0

V min 1,0
V max 3,0

V min 1,0
V max 3,0

C.1.2, ubijanie
2 x 50 uderzeń

PN-EN 12697-8, p. 5

VFB min 75
VFB max 93

VFB min 75
VFB max 93

VFB min 75
VFB max 93

zawartość wolnych przestrzeni w
mieszance mineralnej

C.1.2, ubijanie
2 x 50 uderzeń

PN-EN 12697-8, p. 5

VMA min 14

VMA min 14

VMA min 14

odporność na działanie wody

C.1.1, ubijanie
2 x 35 uderzeń

PN-EN 12697-12 (a)

ITSR 90

ITSR 90

ITSR 90

a) przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrażania (b), badanie w 25°C,
b) ujednolicona procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku nr 1 do WT-2 2010 „Mieszanki
mineralno – asfaltowe. Wymagania techniczne.”

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 termosterowania, zapewniającym
utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o C. Temperatura asfaltu powinna wynosić jak w tab. 21.
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 30 o C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej wg. tab. poniżej
Tablica 15. Minimalna i maksymalna temperatura asfaltu i MMA.
Rodzaj asfaltu
50/70
70/100
wielorodzajowy 50/70

temperatura asfaltu w zbiorniku roboczym [ºC]
180
180
180

temperatura mieszanki mineralno – asfaltowej [ºC]
od 140 do 180
od 140 do 180
od 140 do 180

5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia
podłoża powinna być sucha i czysta. Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych
w tablicy poniżej:
Tablica 16. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm
Drogi i place
ścieralną
9

Drogi klasy Z

Podłoże pod warstwę
wiążącą i wzmacniającą
12

5.5. Połączenie międzywarstwowe
Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową przed ułożeniem następnej, w celu zapewnienia
odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w SST.
Zalecane ilości asfaltu podano w tablicy poniżej:
Tablica 17. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej:
Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza
z asfaltu upłynnionego, [kg/m2]

Podłoże do wykonania warstwy z betonu asfaltowego (AC)

podłoże pod warstwy asfaltowe
podbudowa tłuczniowa
podbudowa z kruszywa zagęszczanego mechanicznie
podbudowa z betonu cementowego lub kruszywa stabilizowanego cementem
nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni
połączenie nowych warstw asfaltowych
podbudowa asfaltowa
warstwa wyrównawcza lub wzmacniająca z betonu asfaltowego
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

0,7¸1,0
0,5¸0,7
0,3¸0,5
0,2¸0,5
0,3¸0,5
0,3¸0,5
0,1¸0,3
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,

•

2 h - przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji,

•

0,5 h - przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2.
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5.6. Warunki przystąpienia do robót
Warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego mogą być wykonywane, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od
+5o C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i +10o C dla wykonywanej warstwy grubości <= 8 cm. Nie dopuszcza
się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru
(V > 16 m/s).
5.7. Wykonanie 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 punkcie
5.3.
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie przy zachowaniu kolejności wałowania:
•

spoiny poprzeczne

•

spoiny podłużne

•
pasy (o długości do 100m) – wałowanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi.
Zagęszczanie walcami MMA powinno wykonywać się w temperaturze 130 – 160 ºC.
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.
Dla warstwy ścieralnej, złącze robocze (technologiczne) powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi
powinna oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być
zaakceptowany przez Inspektora.
Wykonywana i odbierana warstwa ścieralna musi być jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni (łat)
dokonywanych po jej wykonaniu

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Wymagania dotyczące warstw bitumicznych odnoszą się do dwóch okresów ich sprawdzania:
•

przy odbiorze nawierzchni po jej wykonaniu, oraz

•

przed upływem okresu gwarancji.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
•

dostarczyć Inspektorowi do akceptacji recepturę mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań
laboratoryjnych poszczególnych składników (zgodnie z WT2 2010),

•

uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności,
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

•
wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót w zakresie:
Tablica 18. Badania składników mieszanki mineralno – asfaltowej:
SKŁADNIK
kruszywo
lepiszcze (PN-EN 12591,
PN-EN 13924)
wypełniacz (PN-EN 13043)
dodatki

WŁAŚCIWOŚĆ

MET. BADANIA

LICZBA BADAŃ

uziarnienie

PN-EN 933-1

1 na frakcję

gęstość

PN-EN 1097-6

1 na frakcję

penetracja lub
temp. mięknienia

PE-EN 1436 lub
PN-EN 1427

1

uziarnienie

PN-EN 933-10

1

gęstość

PN-EN 1097-7

1

typ

1

Tablica 19. Badania gotowej mieszanki mineralno – asfaltowej
WŁAŚCIWOŚĆ

MET. BADANIA

LICZBA BADAŃ

zawartość lepiszcza

PN-EN 12697-1 PN-EN 12697-39

1

uziarnienie

PN-EN 12697-2

1

zawartość wolnych przestrzeni łącznie z VFB i
VMA przy wymaganej zawartości wolnych
przestrzeni 7% <V < 10%

PN-EN 12697-8 Gęstość objętościowa wg PN-EN 126976, metoda B, w stanie nasyconym powierzchniowo
suchym. Gęstość wg PN-EN 12697-5, metoda A, w wodzie

1

zawartość wolnych przestrzeni łącznie z VFB i
VMA przy wymaganej zawartości wolnych
przestrzeni 7% <V < 10%

PN-EN 12697-8 Gęstość objętościowa wg PN-EN 126976, metoda C, w stanie uszczelnienia powierzchniowego.
Gęstość wg PN-EN 12697-5, metoda A, w wodzie

1

max

max
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odporność na działanie wody (powiązana
funkcjonalnie)

PN-EN 12697-12

1

odporność na deformacje trwałe (powiązana
funkcjonalnie), dotyczy betonu asfaltowego
zaprojektowanego do maksymalnego obciążenia
osi poniżej 130 kN

PN-EN 12697-22, mały aparat, metoda B w powietrzu,
przy wymaganej temperaturze

1

Jeżeli użyto materiały składowe, których właściwości były już określone przez dostawcę materiału na podstawie
zgodności w/w wymaganiami, to właściwości te nie muszą być ponownie sprawdzane pod warunkiem, że przydatność
tych materiałów pozostała bez zmian i nie istnieją inne przeciwwskazania.
W wypadku wyrobów oznakowanych znakiem CE zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami
europejskimi można założyć, że mają one właściwości określone w oznakowaniu CE, jednak nie zwalnia to producenta z
odpowiedzialności za zapewnienie, że mieszanka mineralno-asfaltowa jako całość spełnia odpowiednie wartości
deklarowane.
Normy Europejskie na mieszanki mineralno-asfaltowe zawierają każdorazowo pewną liczbę wymagań odnośnie
właściwości fizycznych i mechanicznych. Niektóre z nich są wyrażone przez bezpośrednie pomiary właściwości
mechanicznych, takich jak sztywność lub odporność na deformacje, podczas gdy inne są w formie właściwości
zastępczych, takich jak zawartość asfaltu lub zawartość wolnych przestrzeni. Podczas przeprowadzania procedury
badania producent powinien dostarczyć dowód spełnienia każdego odpowiedniego wymagania w danym dokumencie
technicznym, z którym deklaruje zgodność.
Normy wyrobów dopuszczają zastosowanie podejścia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza ono, że w wypadku,
gdy nastąpiła zamiana składnika mieszanki mineralno-asfaltowej i istnieją uzasadnione przesłanki, że dana właściwość
nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii właściwości, to nie jest konieczne badanie
tej właściwości w ramach w/w badań.
6.3. Badania w czasie robót
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
6.3.1. Zakres badań i pomiarów
Zakres badań i pomiarów w czasie wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy poniżej:
Tablica 20. Zakres badań i pomiarów podczas wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej
Lp.

Wyszczególnienie badań

1

Temperatura mieszanki mineralnoasfaltowej
Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej

2
3

Wymagane badanie

Częstotliwość badań,
minimalna liczba badań na dziennej
działce roboczej
każdy pojazd przy załadunku i w czasie
wbudowywania
jw.

sprawdzenie temperatury (zgodność z wart.
dopuszczalnymi przez SST) - ± 2ºC
wizualna ocena jej wyglądu w czasie produkcji,
załadunku, rozładunku i wbudowywania
Właściwości próbek mieszanki mineralnookreślać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla.
jeden raz dziennie dla każdej warstwy
asfaltowej pobranej w wytwórni
Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną
nawierzchni
lp. 3 - badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-B-96025:2000 [10]

W przypadku wątpliwości dotyczących jakości wbudowywanej mieszanki, Inspektor Nadzoru może zażądać
wykonania badań próbek i oceny ich zgodności z zatwierdzoną recepturą.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych warstwy z betonu asfaltowego
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica poniżej:
Tablica 21. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Wyszczególnienie badań i
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
pomiarów
Szerokość warstwy
2 razy na 1 km
Spadki poprzeczne *)
10 razy na 1 km
Ukształtowanie osi w planie *)
pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz usytuowania osi według dokumentacji budowy
Grubość warstwy
2 próbki z każdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m2
Złącza podłużne i poprzeczne
cała długość złącza
Krawędź warstwy
cała długość
Wygląd warstwy
ocena ciągła
Zagęszczenie warstwy
2 próbki z każdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m2
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych
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6.4.2. Inne parametry cechujące warstwę z betonu asfaltowego podlegające sprawdzeniu i dopuszczalne odchyłki podaje
tablica 22:
Wyszczególnienie
sprawdzanych parametrów:

Dopuszczalne odchyłki

1

Szerokość warstwy

szerokość warstwy różna od projektowanej +5 cm;
szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem (np.
ściekiem) w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość
warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm

2
3

Równość podłużna
Równość poprzeczna

4

Rzędne wysokościowe warstwy

5
6
7

Spadki poprzeczne warstwy
Ukształtowanie osi w planie
Grubość warstwy

8

Złącza podłużne i poprzeczne

9

Krawędź warstwy

10

Wygląd warstwy

11

Zagęszczenie warstwy

12

Wolna przestrzeń

Lp.

W zależności od metodologi badań równości nawierzchni minimalne wymagania dotyczące oceny
równości podłużnej, poprzecznej oraz rzędnych wysokościowych dla warstw bitumicznych nawierzchni
należy przyjmować zgodnie z Załącznikiem nr 6 do RMTiGM w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.)
zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją ±5mm
Złącza warstwy powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza
powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
Krawędzie warstwy powinny być wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia
pokryte asfaltem.
Warstwa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i
spękanych
Zagęszczenie i wolna przestrzeń warstwy powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i
recepcie

6.5. Wymagania dotyczące trwałości nawierzchni
W przypadku gdy w okresie gwarancji ilość napraw (łat) warstwy ścieralnej wynikających z wadliwie wykonanej
konstrukcji nawierzchni przekroczy 10% powierzchni na 1 km wykonanych robót mierząc od początku zakresu robót
należy wykonać wymianę tej warstwy na odcinku 1 km, na którym występują w/w naprawy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 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 SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Wymagania techniczne
•

„Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych” - WT-1
2010 Wymagania techniczne, Warszawa 2010

•

„Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” - WT-2 2010 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania
techniczne, Warszawa 2010

•

Polskie Normy wymienione w pkt. 3 w/w wytycznych
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Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej D–05.03.23
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach inwestycji „Rozbiórka
istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej Nr 1666K
Ponice – Rdzawka w km 3+716,6 w miejscowości Rdzawka”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robót ujętych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej zgodnie z dokumentacją projektową.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa – prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej
nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego,
charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.
1.4.2. Krawężnik – wg SST D-08.01.01
1.4.3. Obrzeże – wg SST D08.03.01
1.4.4. Spoina – odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami
wypełniającymi.
1.4.5. Szczelina dylatacyjna – odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń
temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D–00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja
Zastosowana betonowa kostka brukowa powinna mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu
producenta:
•

odmiana: kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

•

gatunek: gatunek 1,,

•

klasa: klasa „50”(o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa),

•

barwa: kostka szara (z betonu niebarwionego), kostka kolorowa (z betonu barwionego)

•

wzór (kształt)kostki zgodny z kształtami określonymi przez producenta – zaakceptowana przez Inwestora,

•
wymiary zgodne z wymiarami określonymi przez dokumentację projektową.
2.2.2. Wymagania
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut
Badawczy Dróg i Mostów). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami:
•

•

kształt i wymiary – powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z dopuszczalnymi odchyłkami od
wymiarów:
◦

długość i szerokość

± 3,0 mm,

◦

grubość

± 5,0 mm,

wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż:
◦

•

•

50 MPa,

mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki:
◦

próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,

◦

łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie
powinna przekraczać 5% masy próbek niezamrażanych,

obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek niezamrażanych nie powinno być większe niż 20%,
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•

◦

nasiąkliwość – nie powinna przekraczać 5%,

◦

ścieralność – sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać
wartości dla klasy „50”
3,5 mm,

szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej,
sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT,

•

wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie
elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne
wady wyglądu zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy
1.
Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej
Lp.
1

Właściwości
Stan powierzchni licowej
tekstura
rysy i spękania
kolor według katalogu producenta
przebarwienia
plamy, zabrudzenia niezmywalne wodą
naloty wapienne
Uszkodzenia powierzchni bocznych:
dopuszczalna liczba w 1 kostce
dopuszczalna wielkość (długość i szerokość)
Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży przylicowych
Uszkodzenia krawędzi pionowych
– dopuszczalna liczba w 1 kostce
– dopuszczalna wielkość (długość i głębokość)

2
3
4

Wymagania – dla dopuszczonej kostki w gatunku 1
jednorodna w danej partii
niedopuszczalne
jednolity dla danej partii
dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej kostce
niedopuszczalne
dopuszczalne
2
30 mm x 10 mm
niedopuszczalne
2
20 mm x 6 mm

(Uwaga: Naloty wapienne – wykwity w postaci białych plam – powstają w wyniku naturalnych procesów
fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do
2 lat).
2.2.3. Składowanie kostek
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały:
•

•

na podsypkę piaskową pod nawierzchnię:
◦

piasek naturalny wg PN–B–11113:1996 [2], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

◦

piasek łamany (0,075¸2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075¸4) mm albo miał (0¸4) mm,
odpowiadający wymaganiom PN–B–11112:1996 [1],

na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię:
◦

•

mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku
1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B19701:1997 [3] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250 (PN-EN 1008:2003) [4,
4a],

do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
◦

piasek naturalny spełniający wymagania PN–B–11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,

◦ piasek łamany (0,075¸2) mm wg PN–B–11112:1996 [1],
Składowanie kruszywa, nieprzeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno
odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z
BN–88/6731–08 [5].

2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki
Jeśli dokumentacja projektowa lub Inspektor nie ustalą inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek można
stosować:
•

krawężniki betonowe wg. SST D–08.01.01

•

obrzeża betonowe wg. SST D–08.03.01

•
przy krawężnikach mogą występować ścieki wg SST D–08.05.01
2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej
Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom właściwej
SST.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania 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.
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 SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport kostek kamiennych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu min. 70%
wytrzymałości betonu, 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.
4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.
4.2.3. Transport krawężników i obrzeży
Wg odpowiednich SST.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. 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 (SST) dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.3. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych należy stosować rozwiązania zgodne z
dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inspektora i spełniające wymagania określone w specyfikacjach
(SST) dla odpowiedniego obramowania.
5.4. Podsypka
Na podsypkę należy stosować materiał określony w dokumentacji projektowej i spełniający wymagania określone w
punkcie 2.3 niniejszej SST.
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Podsypka powinna być zwilżona
wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.5. 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 Inspektora. Kostkę układa się na podsypce w
taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,0 – 1,5 cm wyżej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić materiałem zgodnie z punktem 2.3 niniejszej SST, 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 materiałem zgodnie z punktem 2.3 niniejszej SST i zamieść
nawierzchnię.
5.6. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po
jej wykonaniu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest
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wyrobu. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań
wyrobu na ściskanie.Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań
podanych w pkt 2.2.dotyczącymi wyglądu i wymiarów.
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 SST.
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 SST.
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 SST:
•

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 i częstotliwość badań
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wymienionych w pkt
6.4.2 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych
wymienionych w pkt 6.4.2 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor.
6.4.2. Parametry cechujące nawierzchnię z kostki kamiennej podlegające sprawdzeniu i dopuszczalne odchyłki podaje
tablica 2:
Lp.
1
2

Wyszczególnienie sprawdzanych
parametrów:
Spadki poprzeczne
Równość

5

Rzędne wysokościowe podbudowy

6

Ukształtowanie osi w planie

6

Szerokość nawierzchni

7

Grubość podsypki

Dopuszczalne odchyłki
zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4–metrową łatą lub
planografem, zgodnie z normą BN–68/8931–04 [6].
Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm.
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać +1 cm, –2 cm.
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o
więcej niż ± 5 cm
Szerokość nawierzchni nie może się różnić od projektowanej o więcej niż ± 5
cm
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej
z tolerancją:
– ± 10 % dla podbudowy zasadniczej,
– +10%, –15 % dla podbudowy pomocniczej

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Roboty związane z wykonaniem podsypki należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich odbioru są określone w
SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.2.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN–B–11112:1996
2. PN–B–11113:1996
3. PN–B–19701:1997
4. PN–B–32250:1988
4a. PN–EN 1008:2003
5. BN–88/6731–08
6. BN–68/8931–04
7. BN–68/8931–01

Kruszywa mineralne. Kruszywa 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
Woda zarobowa do betonu [...]
Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
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Roboty wykończeniowe D–06.00.00
Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów D–06.01.01
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót w zakresie umocnienia skarp, rowów, cieków wodnych i ścieków w ramach inwestycji „Rozbiórka
istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej Nr 1666K
Ponice – Rdzawka w km 3+716,6 w miejscowości Rdzawka”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z trwałym
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowów cieków wodnych i ścieków następującymi sposobami:
•
humusowaniem (obsianie trawą)
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) – ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych.
1.4.2. Humusowanie – zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, obejmujący
dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem.
1.4.3.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D–00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp objętymi niniejszą SST są:
•

ziemia urodzajna,

•
nasiona traw oraz roślin motylkowatych,
2.3. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i
pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.
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–65023:1999 [9] i PN–B–12074:1998
[4].
2.5. Materiały uzupełniające
Materiały uzupełniające (elementy łączne, usztywniające itp.) zgodne z instrukcją wykonawczą sporządzoną przez
Wykonawcę.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno–biologicznego powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
•

ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych,

•

ubijaków o ręcznym prowadzeniu,

•

wibratorów samobieżnych,

•

płyt ubijających,

•

cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych).

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.1. Transport materiałów
4.2.1. Transport nasion traw
Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
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zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Humusowanie
Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Grubość pokrycia
ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm po zagęszczeniu, w zależności od gruntu występującego na
powierzchni skarpy. W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy należy
wykonywać rowki poziome lub pod kątem 30º do 45º o głębokości od 3 do 5 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną
warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne.
5.3. Umocnienie powierzchni terenu przez obsianie trawą i roślinami motylkowatymi
Proces umocnienia powierzchni poprzez obsianie nasionami traw i roślin motylkowatych polega na wytworzeniu na
skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:
•

humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

•

wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami ściekowymi za pomocą osprzętu agrouprawowego, aby
uzyskać zawartość części organicznych warstwy co najmniej 1%,
a następnie obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych i bylin w ilości od 18
g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, wystawy oraz pochylenia
skarp) i naniesieniu na obsianą powierzchnię tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt 5.4). W okresach
posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz na sprawdzeniu daty
ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie
porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych
nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować
wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN–R–65023:1999
Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych
2. BN–80/6775–03/01
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
3. PN–B–12099:1997
Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań
4. PN–B–12074:1998
Urządzenia wodno–melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowłókniną.
Wymagania i badania przy odbiorze
5. BN–80/6775–03/04
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe
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Urządzenia bezpieczeństwa ruchu D-07.00.00
Oznakowanie poziome D-07.01.01
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru oznakowania poziomego dróg w ramach inwestycji „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku
Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej Nr 1666K Ponice – Rdzawka w km 3+716,6 w miejscowości
Rdzawka”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem
określonych miejsc na tej nawierzchni.
1.4.2. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalników
lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie,
odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w
temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny być retrorefleksyjne.
1.4.3. Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby nakładane warstwą grubości od 0,3 mm do 0,8 mm.
1.4.4. Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm.
Należą do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.
1.4.5. Punktowe elementy odblaskowe - materiały o wysokości do 15 mm, a w szczególnych wypadkach do 25 mm,
które są przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnię. Mają różny kształt, wielkość i wysokość oraz rodzaj i liczbę
zastosowanych elementów odblaskowych, do których należą szklane soczewki, elementy odblaskowe z
polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.
1.4.6. Kulki szklane - materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane materiałami
w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy.
1.4.7. Materiał uszorstniający - kruszywo zapewniające oznakowaniu poziomemu właściwości antypoślizgowe.
1.4.8.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów
Każdy materiał używany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi posiadać aprobatę techniczną.
2.3. Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg
2.4.1. Materiały do znakowania cienkowarstwowego
Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane warstwą grubości od 0,3 mm do
0,8 mm (na mokro). Właściwości fizyczne materiałów do znakowania cienkowarstwowego określa aprobata techniczna
odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4].
2.4.2. Materiały do znakowania grubowarstwowego
Materiałami do znakowania grubowarstwowego powinny być materiały umożliwiające nakładanie ich warstwą
grubości od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.
Właściwości fizyczne materiałów do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementów
prefabrykowanych określa aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4].
2.4.3. Kulki szklane
Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na materiały do
oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła
wysyłanej przez reflektory pojazdu. Właściwości kulek szklanych określa aprobata techniczna, odpowiadająca
wymaganiom POD-97 [4].
2.4.4. Materiał uszorstniający oznakowanie
Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa
stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkości (właściwości antypoślizgowych). Materiał
uszorstniający oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem uszorstniającym powinny odpowiadać wymaganiom
określonym w aprobacie technicznej lub POD-97 [4].
2.4.5. Punktowe elementy odblaskowe
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Punktowym elementem odblaskowym powinna być naklejana, kotwiczona lub wbudowana w nawierzchnię płytka
z materiału wytrzymującego przejazdy pojazdów samochodowych, zawierająca element odblaskowy umieszczony w
ten sposób, aby zapewniał widzialność w nocy, a także w czasie opadów deszczu. Element odblaskowy (retroreflektor),
będący częścią punktowego elementu odblaskowego może być szklany lub plastikowy. Właściwości punktowego
elementu odblaskowego określa aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4].
2.4.6. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska
Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagrażających zdrowiu ludzi i
powodujących skażenie środowiska.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały do poziomego znakowania dróg należy przechowywać w magazynach odpowiadających zaleceniom
producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego i opadów.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakresu robót, powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez Inspektora:
•

szczotek mechanicznych (zaleca się szczotki wyposażone w urządzenia odpylające) oraz szczotek ręcznych,

•

frezarek,

•

sprężarek,

•

malowarek,

•

układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5oC, a
wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%.
5.3. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania
Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu, kurzu,
piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania
poziomego musi być czysta i sucha.
5.4. Przedznakowanie
W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać przedznakowanie, stosując się do
ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków [...]” [3], SST i
wskazaniach Inspektora. Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę. Zaleca się wykonywanie
przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek.
5.5. Wykonanie znakowania drogi
5.5.1. Wykonanie znakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi
Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów. Wielkość, wydajność i jakość
sprzętu należy dostosować do zakresu i rozmiaru prac. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania
znakowania podejmuje Wykonawca przy akceptacji Inspektora.
5.5.2. Wykonanie znakowania drogi materiałami grubowarstwowymi
Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów. Wielkość, wydajność i jakość
sprzętu należy dostosować do ich zakresu i rozmiaru. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania
znakowania podejmuje Wykonawca przy akceptacji Inspektora.
5.5.3. Wykonanie znakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi
Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów. Przy wykonywaniu
znakowania punktowymi elementami odblaskowymi należy zwracać szczególną uwagę na staranne mocowanie
elementów do podłoża, od czego zależy trwałość wykonanego oznakowania.
Nie wolno zmieniać ustalonego przez producenta rodzaju kleju.
5.6. Usuwanie oznakowania poziomego
W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę należy wykonać jak
najmniej uszkadzając nawierzchnię.
Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania:
•

cienkowarstwowego, metodą: frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,

•

grubowarstwowego, metodą frezowania,
80

•
punktowego, prostymi narzędziami mechanicznymi.
Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na przyczepność nowego oznakowania do
podłoża, na jego szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoża. Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania
należy usunąć z drogi tak, aby nie zanieczyszczały środowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inspektora.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.4.
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
Sprawdzenie wykonania oznakowania poziomego przeprowadza się poprzez wizualną ocenę jego wykonania w
zakresie jego kompletności, zgodności z dokumentacją projektową i braku wad..
W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do spełnienia wymagań w zakresie parametrów określających:
•

widzialność w dzień

•

widzialność w nocy

•

szorstkość oznakowania

•

trwałość oznakowania

•

czas schnięcia oznakowania (wzgl. czas przejezdności oznakowania)

•
grubość oznakowania
należy stosować odpowiednie badania sprawdzające:
•

widzialność w dzień – współczynnik luminacji

•

widzialność w nocy – współczynnik odblasku,

•

szorstkość oznakowania – wskaźnik szorstkości SRT,

•

trwałość oznakowania – stopień zużycia w 10-stopniowej skali na zasadzie porównania z wzorcami,

•

czas schnięcia oznakowania (wzgl. czas przejezdności oznakowania) - przyjmuje się czas upływający między
wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu - nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez
producenta, z tym że nie może przekraczać 2 godzin

•

grubość oznakowania :
◦

dla oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek szklanych), co najwyżej 800 mm,

◦

dla oznakowania grubowarstwowego, co najwyżej 5 mm,

◦

dla punktowych elementów odblaskowych umieszczanych na części jezdnej drogi, co najwyżej 15 mm, a
w uzasadnionych przypadkach co najwyżej 25 mm.
wykonane według metod określonych w „Warunkach technicznych POD-97” [4] oraz „Szczegółowych warunkach
technicznych dla znaków [...]” [3]. Jeżeli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt
badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym – Zamawiający
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-C-81400
Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
2. PN-O-79252
Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.
10.2. Inne dokumenty
3. „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” - załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.)
4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM,
Warszawa, 1997.
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Oznakowanie pionowe D-07.02.01
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru oznakowania pionowego dróg w ramach inwestycji „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku
Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej Nr 1666K Ponice – Rdzawka w km 3+716,6 w miejscowości
Rdzawka”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania pionowego na drogach w postaci znaków:
•

ostrzegawczych,

•

zakazu i nakazu,

•

informacyjnych,

•

kierunku, miejscowości

•
znaków uzupełniających.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na
konstrukcji wsporczej.
1.4.2.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów
Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy, musi posiadać aprobatę
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe powinny mieć certyfikat bezpieczeństwa (znak „B”)
nadany przez uprawnioną jednostkę.
2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako:
•

prefabrykaty betonowe,

•

z betonu wykonywanego „na mokro”,

•
z betonu zbrojonego.
2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji
Konstrukcje wsporcze znaków pionowych muszą posiadać znak budowlany B lub znak CE oraz mieć deklarację
zgodności producenta. Producent musi udokumentować powyższe posiadaniem Certyfikatów wydanych przez
notyfikowaną jednostkę. Konstrukcja wporcza znaków musi odpowiadać aktualnym wymaganiom w zakresie
bezpieczeństwa w ruchu drogowym (nie powodować zagrożenia w razie wypadku drogowego).
2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne
Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób wykończenia
znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i
występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas
trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę.
Dla stałej organizacji ruchu dopuszcza się stosowanie jedynie znaków o tarczach odblaskowych, nowych posiadających
znak budowlany B lub znak CE oraz mieć deklarację zgodności producenta. Producent musi udokumentować powyższe
posiadaniem Certyfikatów wydanych przez notyfikowaną jednostkę
2.6. Materiały do montażu znaków
Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji
wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań,
rozwarstwień i wypukłych karbów. Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych
lub paletach, w zależności od ich wielkości.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć:
•

lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza lub pasa awaryjnego
postoju,

•
wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru
robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być
zgodne z dokumentacją projektową.
5.3. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny
być wykonane zgodnie z dokumentacją pionową i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
•

odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1 %,

•

odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2 cm,

•

odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie więcej niż ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie ze
„Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków [...]” [1].
5.4. Konstrukcje wsporcze
5.6.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem
Dla konstrukcje wsporcze znaków drogowych zaleca się stosowanie łatwo zrywalnych lub łatwo rozłączalnych
przekrojów, złączy lub przegubów o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na wysokości od 0,15 do
0,20 m nad powierzchnią terenu. W szczególności - zaleca się stosowanie takich przekrojów, złączy lub przegubów w
konstrukcjach wsporczych, które znajdują się na obszarach zwiększonego zagrożenia kolizyjnego (zewnętrzna strona
łuków drogi itp.). Łatwo zrywalne lub łatwo rozłączalne złącza, przekroje lub przeguby powinny być tak
skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z konstrukcją wsporczą po zerwaniu nie przewracał się na jezdnię.
Wysokość części konstrukcji wsporczej, pozostałej po odłączeniu górnej jej części od fundamentu, nie może być
większa od 0,25 m
5.5. Trwałość wykonania znaku pionowego
Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność przedstawionego na
nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy zewnętrzne działające na znak, nie
mogą powodować zniekształcenia treści znaku.
5.6. Tabliczka znamionowa znaku
Każdy wykonany znak drogowy oraz każda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę znamionową z:
•

nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umożliwiającym identyfikację wytwórcy lub dostawcy,

•

datą produkcji,

•

oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku,

•
datą ustawienia znaku.
Zaleca się, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierała również miesiąc i rok wymaganego przeglądu
technicznego. Napisy na tabliczce znamionowej muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny w
normalnych warunkach przez cały okres użytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać:
•

stosowanie wyłącznie znaków nowych posiadających odpowiednie atesty i dopuszczenia,

•

zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową i „Szczegółowymi warunkami
technicznymi dla znaków [...]” [1]; (lokalizacja, wymiary, wysokość zamocowania znaków),
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•

zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5,

•

poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Inne dokumenty
1. „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” - załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.).
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Bariery ochronne stalowe D-07.05.01
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące montażu i
odbioru stalowych barier ochronnych w ramach inwestycji „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku
Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej Nr 1666K Ponice – Rdzawka w km 3+716,6 w miejscowości
Rdzawka”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i
odbiorem stalowych barier ochronnych na odcinkach dróg.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Stalowa bariera ochronna – bariera ochronna U-14a zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
1.4.2. Bariera skrajna – bariera ochronna umieszczona przy krawędzi jezdni, korony drogi lub obiektu mostowego.
1.4.3. Poziom powstrzymywania jest to zdolność bariery do powstrzymywania uderzającego w nią pojazdu. Poziomy
powstrzymywania określane są na podstawie badań zderzeniowych i dzielą się na: - małe: T1, T2, T3 (przeznaczone
tylko do tymczasowych barier ochronnych); normalne: N1, N2; podwyższone: H1, H2, H3; bardzo wysokie: H4a, H4b.
1.4.4. Szerokość pracująca jest to odległość W między boczną powierzchnią czołową bariery od strony ruchu przed
zderzeniem, a maksymalnym dynamicznym bocznym położeniem jakiejkolwiek większej części systemu. Szerokość
pracująca jest miarą odkształcenia bariery. Zgodnie z normą PN-EN 1317 klasyfikacja szerokości pracujących
przedstawia się następująco:
Klasy poziomów szerokości pracującej

Poziomy szerokości pracującej [m]

W1

W ≤ 0,6 m

W2

W ≤ 0,8 m

W3

W ≤ 1,0 m

W4

W ≤ 1,3 m

W5

W ≤ 1,7 m

W6

W ≤ 2,1 m

W7

W ≤ 2,5 m

W8

W ≤ 3,5 m

1.4.5. Poziom intensywności zderzenia jest to parametr odzwierciedlający oddziaływanie zderzenia na osoby
znajdujące się w pojeździe (określany jako A, B lub C) oceniany wskaźnikami ASI ( ASI - wskaźnik intensywności
przyspieszenia), THIV (teoretyczna prędkość głowy w czasie zderzenia) i PHD (opóźnienie głowy po zderzeniu) –
obliczanych i wyznaczanych zgodnie z normą PN-EN 1317.
1.4.6.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Bariery stalowe (jako całość systemu: słupki, liny, taśmy, elementy mocujące, bloki kotwiące)
Stalowe bariery ochronne (U-14a) dostarczone na budowę muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1317,
posiadać znak budowlany B lub znak CE oraz mieć deklarację zgodności producenta. Producent musi udokumentować
powyższe posiadaniem certyfikatów wydanych przez notyfikowaną jednostkę.
Dopuszcza się stosowanie wyłącznie nowych elementów barier będących składnikami jednego systemu. Dopuszcza się
stosowanie elementów barier różnych producentów pod warunkiem uzyskania dla całości odpowiednich znaków
jakości i deklaracji o których mowa powyżej.
Parametry opisujące bariery powinny być określone w dokumentacji projektowej poprzez podanie podstawowych
parametrów: poziom powstrzymywania, poziom szerokości pracującej oraz poziom intensywności zderzenia.

86

Do zastosowania dopuszcza się bariery o następujących parametrach:
Lp.
poziom powstrzymywania
poziom szerokości pracującej
1.
H1
W1 – W6
2
N2
W1 – W6

poziom intensywności zderzenia
A
A

Rozstaw słupków bariery należy dobrać do odpowiedniego promienia łuku drogi i odcinków prostych jeśli jest to
wymagane instrukcją montażu producenta. Długość odcinków podstawowych bariery ochronnej uzależniona jest od
warunków technicznych przedstawionych przez producenta oraz ukształtowania przekroju podłużnego drogi.
2.3. Zabezpieczenie metalowych elementów bariery przed korozją
Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów bariery ustala producent w taki sposób, aby zapewnić
trwałość powłoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w
środowisku o zwiększonej korozyjności. Wszystkie uszkodzenia powłoki powinny zostać naprawione, a naprawy
zaakceptowane przez Inspektora. Powłoki ochronne należy wykonać zgodnie z normą PN EN ISO 1461.
Lp.
1

Wyszczególnienie

Jednostka

Wymaganie

Metoda badania wg.

2

3

4

5

µm

PN-EN ISO 1461:2000

> 6,0 mm

55
70
85

Grubość powłoki ochronnej

≥ 240g/m2

cynkowej liny stalowej

tj. 33,6 µm

Grubość średnia powłoki
cynkowej dla grubości stali:
1.

> 1,5 mm, < 3,0 mm
> 3,0 mm, < 6,0 mm

2.

2.3. Elementy odblaskowe
Elementy odblaskowe należy zamocować do bariery w sposób trwały, zgodny z wytycznymi producenta barier
stalowych.
Barwa powierzchni lica elementów odblaskowych:
•

czerwona po prawej stronie jezdni

•

biała po lewej stronie jezdni.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Przy ustawianiu barier drogowych należy używać następującego sprzętu specjalistycznego:
•

odp. narzędzi (wiertnic lub innych) do wykonywania otworów posadowienia słupka

•

wibratorów do zagęszczania gruntu,

•

młotów pneumatycznych/hydraulicznych (kafarów) do wbijania słupków w grunt,

•

ewentualnie samochodu technicznego z urządzeniem do rozwijania liny z bębna, zestawu sprzętu
specjalistycznego do mierzenia naciągu wstępnego lin

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed wykonaniem właściwych robót należy:
•

wytyczyć trasę bariery,

•

ustalić lokalizację słupków,

•

określić wysokość prowadnicy bariery,

•

określić miejsca odcinków początkowych i końcowych bariery,

•
ustalić ew. miejsca przerw, przejść i przejazdów w barierze, itp.
5.3. Osadzenie słupków:
Osadzenie słupków winno być wykonane zgodnie z instrukcją producenta certyfikowanego systemu barier
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ochronnych.
Dopuszczalna technologicznie odchyłka odległości między słupkami, wynika z instrukcji producenta.
5.4. Montaż bariery
Bariera powinna być montowana zgodnie z instrukcją montażową lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi
ustalonymi przez producenta bariery.
Montaż bariery, w ramach dopuszczalnych odchyłek, powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii
prowadnic bariery w planie i profilu.
Przy montażu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub cięć, naruszających powłokę
cynkową poszczególnych elementów bariery.
Montaż wszystkich elementów składowych systemu barier ochronnych powinien być wykonany ściśle według zaleceń
producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementów (obejm, wsporników itp.) oraz
właściwych śrub i podkładek.
Przy montażu barier należy zwracać uwagę na poprawne wykonanie, zgodne z instrukcją i wytycznymi producenta
barier:
•

odcinków początkowych i końcowych bariery, o właściwej długości odcinka, z zastosowaniem łączników
ukośnych w miejscach niezbędnych przy połączeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem
nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych,

•

odcinków przejściowych pomiędzy różnymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dojazdach do mostu z
zastosowaniem właściwej długości odcinka ukośnego w planie,

•

przerw, przejść i przejazdów w barierze w celu np. na skrzyżowaniu z drogami lub na zjazdach,

•
dodatkowych urządzeń, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, osłony słupków bariery, itp.
Na barierze powinny być umieszczone elementy odblaskowe:
•

czerwone - po prawej stronie jezdni,

•
białe - po lewej stronie jezdni.
Elementy odblaskowe należy umocować do bariery w sposób trwały, zgodny z wytycznymi producenta barier.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed rozpoczęciem robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi:
•

Krajowy Certyfikat Zgodności (kopie),

•
deklaracje zgodności na konstrukcję drogowej bariery ochronnej.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót należy zbadać:
•

zgodność wykonania bariery ochronnej z dokumentacją projektową, dokumentacją producenta oraz SST
(lokalizacja, wymiary, wysokość taśm profilowych lub lin nad gruntem),

•

zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów zgodnie dokumentacją certyfikującą,

•

poprawność posadowienia słupków

•

ewentualnie prawidłowość posadowienia bloków kotwiących,

•

ewentualnie poprawność siły naciągu lin.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Inne dokumenty
1. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, kwiecień 2010.
2. D.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r – Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach wraz z późniejszymi zmianami.
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Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych D-07.06.02
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z realizacją urządzeń zabezpieczających ruch pieszych w ramach inwestycji „Rozbiórka
istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej Nr 1666K
Ponice – Rdzawka w km 3+716,6 w miejscowości Rdzawka”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z urządzeniami
zabezpieczającymi ruch pieszych, do których należą:
•
ogrodzenia ochronne sztywne, takie jak: barierki rurowe, barierki z kształtowników, płotki panelowe
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne chroniące ruch pieszy od ruchu kołowego lub przed
upadkiem z wysokości wykonane z kształtowników stalowych, szczeblin lub panelami np. z tworzyw sztucznych.
1.4.2. Bariery z rur stalowych - przegrody fizyczne oddzielające ruch pieszy od ruchu kołowego wykonane z rur
stalowych – min. bariery oznaczone symbolem U11a lub U-12 wg „Szczegółowych warunków technicznych dla [...]
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego [...]”.
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów
Każdy materiał do wykonania urządzeń bezpieczeństwa ruchu i ich mocowania musi posiadać aprobatę techniczną
wydaną przez uprawnioną jednostkę oraz certyfikat bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną jednostkę.
Powyższe wymagania dotyczą elementów składowych oraz urządzenia jako całości.
2.3. Rury stalowe dla ogrodzeń sztywnych i słupków
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Inspektora.
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zawalcowań i
naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące
się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.
2.4. Powłoki metalizacyjne cynkowe
Powłoka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach stalowych, powinna być z cynku o czystości nie mniejszej niż
99,5 % i odpowiadać wymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna nie być mniejsza
niż 160 mm. Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może ona wykazywać
widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża.
2.5. Materiały do malowania powłok malarskich
Do malowania urządzeń ze stali, żeliwa lub metali nieżelaznych należy używać materiały zgodne z PN-B-10285
lub stosownie do ustaleń Inspektora. Nie dopuszcza się stosowania wyrobów lakierowanych o nieznanym pochodzeniu,
niemających uzgodnionych wymagań oraz niesprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm. W przypadku, gdy
barwa i połysk odgrywają istotną rolę, a nie są ujęte w normach, powinny być ustalone odpowiednie wzorce w
porozumieniu z dostawcą.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych
Przed wykonywaniem robót należy wytyczyć lokalizację barier, płotków i innych urządzeń liniowych
zabezpieczających ruch pieszych na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub zaleceń Inspektora.
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Do podstawowych czynności objętych niniejszą SST przy wykonywaniu ww. robót należą:
•

wykonanie dołów pod słupki,

•

wykonanie fundamentów betonowych pod słupki,

•

ustawienie słupków,

•
zamontowanie elementów zabezpieczeń.
5.3. Wykonanie słupków, osadzenie barier w podłożu gruntowym
5.3.1. Wykonanie dołów pod słupki, bariery
Jeśli dokumentacja systemu zabezpieczenia pieszych nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć
wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość od 0,8 do 1,2 m. Dla wykonaniu dołu
pod fundament betonowy - wymiary przekroju poprzecznego mogą wynosić 30 x 30 cm, a głębokość otworu co
najmniej 0,75 m przy wypełnianiu betonem otworu gruntowego lub wymiary powinny być ustalone indywidualnie w
przypadku stosowania prefabrykowanego fundamentu betonowego.
5.3.2. Ustawienie słupków wraz z wykonaniem fundamentów betonowych pod słupki
Jeśli systemu zabezpieczenia pieszych nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie ułożonym w
dołku albo oprawione w bloczki betonowe i dostarczane do miejsca budowy urządzenia zabezpieczającego ruch
pieszych. Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową. Do czasu stwardnienia
betonu słupek należy podeprzeć.
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii urządzenia
zabezpieczającego ruch pieszych, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur
powinny mieć zaspawany górny otwór rury. Słupki końcowe, narożne oraz stojące na załamaniach wygrodzenia o kącie
większym od 15o należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż
biegu ogrodzenia pod kątem około 30 do 45o.
5.3.3. Słupki wbijane lub wwibrowywane bezpośrednio w grunt
Dopuszcza się bezpośrednie wbijanie lub wwibrowywanie słupków w grunt z zachowaniem wymogów co do
sposobu wykonania, zapewniającego zachowanie osi słupka w pionie i niepowodujący odkształceń lub uszkodzeń
słupka.
5.4. Wykonanie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych w formie poręczy
Poręcze zabezpieczający ruch pieszy winny być wykonane zgodnie z dokumentacją systemu zabezpieczenia
pieszych. Konstrukcja ta musi posiadać odpowiednie aprobaty techniczne.
Długość segmentów: dla poręczy ze szczeblinami 1,0 m dla pozostałych 2,0 m. Wysokość poręczy wynosi 1,0 m.
Poręcze powinny odpowiadać wymaganiom „Szczegółowych warunków technicznych dla [...] urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego [...]”. Maksymalną długość poręczy nie dylatowanych określa się na 25 m.
5.5. Malowanie metalowych urządzeń zabezpieczających ruch pieszych
Zaleca się przeprowadzać malowanie wyłącznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do
20oC; nie należy malować podczas występującej mgły i rosy.
Należy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu urządzeń:
•

powierzchnia stali powinna być starannie oczyszczona,

•

do malowania można stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do użytku zewnętrznego, dobrej
jakości, z nieprzekroczonym okresem gwarancji,

•

malowanie należy wykonać min. dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i min. 1 raz farbą nawierzchniową,
przy czym każdą następną warstwę można nałożyć po całkowitym wyschnięciu farby poprzedniej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości (atesty).
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenia o
jakości (atesty) należą:
•

liny stalowe,

•

rury i kształtowniki,

•
gotowe elementy konstrukcji urządzeń zabezpieczających.
6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być
zgodna z zaleceniami tablicy 1.
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Tablica 1. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez
producentów
Lp.

Rodzaj badania

1

Sprawdzenie
powierzchni

Sprawdzenie
wymiarów

2

Liczba badań

od 5 do 10 badań z wybranych
losowo elementów w każdej
dostarczonej partii wyrobów liczącej
do 1000 elementów

Opis badań
Powierzchnię zbadać nieuzbrojonym
okiem. Do ew. sprawdzenia
głębokości wad użyć dostępnych
narzędzi (np. liniałów z czujnikiem,
suwmiarek, mikrometrów itp.
Przeprowadzić uniwersalnymi
przyrządami pomiarowymi lub
sprawdzianami

Ocena wyników badań

Wyniki badań powinny być zgodne z
wymaganiami punktu 2

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych należy zbadać:
•

zgodność wykonania urządzeń z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),

•

zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,

•

prawidłowość wykonania dołów pod słupki,

•

poprawność wykonania fundamentów pod słupki,

•

poprawność ustawienia słupków,

•

prawidłowość montażu gotowych elementów zgodnie z instrukcją przekazaną przez Producenta.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-10285
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach bezwodnych
2. PN-H-74219
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania
3. PN-H-74220
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia
4. PN-H-82200
Cynk
5. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury
6. PN-H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania
7. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
8. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty
9. „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” - załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.)
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Elementy ulic D–08.00.00
Krawężniki betonowe D–08.01.01
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych w ramach inwestycji „Rozbiórka istniejącego i
budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej Nr 1666K Ponice – Rdzawka
w km 3+716,6 w miejscowości Rdzawka”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem
krawężników:
•

betonowych na ławie betonowej z oporem,

•
betonowych wtopionych (obniżonych) na ławie betonowej z oporem.
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 odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D–00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. 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 [11].
•

2.3.1. Typy – dopuszcza się stosowanie krawężników typu D – drogowe.

•

2.3.2. Rodzaje – dopuszcza się stosowanie krawężników prostokątnych ściętych – rodzaj „a”,.

•

2.3.3. Odmiany – dopuszcza się stosowanie krawężników odmiany „1” – krawężnik betonowy
jednowarstwowy.

•

2.3.4. Gatunki – dopuszcza się stosowanie krawężników gatunku 1 – „G1”

•

2.3.5. Wielkości – dopuszcza się stosowanie krawężników Krawężnik o wysokości 30 cm i grubości 20 cm,

•
2.3.6. Klasa – dopuszcza się stosowanie krawężników klasy I.
2.4. Krawężniki betonowe – wymagania techniczne
2.4.1. Kształt i wymiary
Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, wymiary podano w tablicy 1, wraz z
dopuszczalnymi odchyłkami.
Rys. 1. Krawężnik rodzaju „a”
Tablica nr 1. Wymiary krawężników betonowych wraz dopuszczalnymi odchyłkami
Typ
krawężnik
a

Rodzaj
krawężnika

Wymiary krawężników, [mm]
l

D

a

1000 ± 8 – gat.1

b

h

c

d

150 ± 3 300 ± 3 30 120
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Rys. 2. Wpusty na powierzchniach stykowych krawężników

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i
krawędzi elementów, zgodnie z BN–80/6775–03/01 [11], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych
Rodzaj wad i uszkodzeń
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm
ograniczających powierzchnie górne (ścieralne), mm
Szczerby i
ograniczających pozostałe powierzchnie:
uszkodzenia
– liczba max
krawędzi i naroży
– długość, mm, max
– głębokość, mm, max

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

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 (PN–EN 206–1) [2, 2a], B 30 (C 25/30).
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się:
•

nasiąkliwością, poniżej 4%,

•

ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm,

•
mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN–B–06250 (PN–EN 206–1) [2, 2a].
2.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN–B–19701
[7]. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN–88/6731–08 [9].
2.4.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN–B–06712 (PN–EN 12620:2004) [5, 5a]. 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 (PN–EN 1008:2003) [8, 8a].
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw
Piasek na podsypkę cementowo–piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN–B–06712 (PN–EN
12620:2004) [5, 5a], 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 [7]. Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN–B–32250 (PN–EN
1008:2003) [8, 8a].
2.6. Materiały na ławy
Do wykonania betonowej ławy (z oporem) pod krawężniki należy stosować beton klasy min. C12/15 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 [10] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
•

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo–piaskowej,

•

pił (gilotyn) do docinania krawężników,
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•

narzędzi ręcznych (młotki gumowe, szpachle itd.)

•

nosideł do transportowania krawężników.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport 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. Transport krawężników z zakładu
prefabrykacji powinien się odbywać na paletach, na których ułożono krawężniki w stos o wysokości nie większej od 1,0
m i zabezpieczono spinając taśmą stalową lub foliowano.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Wg odpowiednich SST.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. 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 i ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik
zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie ław betonowych
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN–64/8845–02 [13]. 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. Na zjazdach przez chodnik i przejściach dla pieszych należy wykonać obniżenie krawężnika do
odsłonięcia zgodnego z dokumentacją projektową. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN–64/8845–02
[13].
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.
5.4.3. Wypełnianie spoin
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo–
piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo–piaskową stosuje się
wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy
oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce
cementowo–piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad
szczeliną dylatacyjną ławy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „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 Inspektorowi 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 2. 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.
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.
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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:
•

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.

•

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.

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.

•

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:
•

dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde
100 m ustawionego krawężnika,

•

dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi ±
1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,

•

równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m
krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną
łatą nie może przekraczać 1 cm,

•

dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów w miejscu występowania spoiny; spoiny muszą być
wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 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 SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN–B–06050
2. PN–B–06250
2a. PN–EN 206–1
3. PN–B–06251
4. PN–B–06711
5. PN–B–06712
5a. PN–EN 12620:2004

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykły
Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
Roboty betonowe i żelbetowe
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
Kruszywa do betonu
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6. PN–B–10021
7. PN–B–19701
8. PN–B32250
8a. PN–EN 1008:2003
9. BN–88/6731–08
10. BN–74/6771–04
11. BN–80/6775–03/01
12. BN–80/6775–03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Woda zarobowa do betonu [...]
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.

13. BN–64/8845–02
10.2. Inne dokumenty
14. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt – Warszawa, 1979 i 1982 r.
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Betonowe obrzeża chodnikowe D–08.03.01
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego w ramach inwestycji „Rozbiórka
istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej Nr 1666K
Ponice – Rdzawka w km 3+716,6 w miejscowości Rdzawka”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robót objętych SST
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 nieprzeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D–00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
•

obrzeża odpowiadające wymaganiom BN–80/6775–03/04 [9] i BN–80/6775–03/01 [8],

•

żwir lub piasek do wykonania ław,

•

cement wg PN–B–19701 [7],

•
piasek do zapraw wg PN–B–06711 (PN–EN 12620:2004) [3, 3a].
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe – klasyfikacja
Dopuszcza się stosowanie obrzeży wysokich – Ow.
Dopuszcza się stosowanie obrzeży w gatunku 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 wraz z dopuszczalnymi odchyłkami podano w
tablicy 1.

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzeży i dopuszczalne odchyłki od wymiarów
Rodzaj obrzeża
Ow
dopuszczalna odchyłka [mm]

Wymiary obrzeży, cm
b
h
8
30

1
100
gat. 1 G1

8

3

3

r
3

–

2.4.2. 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 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Rodzaj wad i uszkodzeń
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm
ograniczających powierzchnie górne (ścieralne)
ograniczających pozostałe powierzchnie:
Szczerby i uszkodzenia
liczba, max
krawędzi i naroży
długość, mm, max
głębokość, mm, max

Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń
gat. 1
gat. 2
2
3
niedopuszczalne
2
20
6

2
40
10

2.4.3. 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.
2.4.4. Beton i jego składniki
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN–B–06250 (PN–EN 206–1) [2, 2a], klasy C20/25 i C25/30.
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw
Piasek na podsypkę cementowo–piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN–B–06712 [10], a do zaprawy
cementowo–piaskowej PN–B–06711 (PN–EN 12620:2004) [3, 3a]. Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo–
piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN–B–
19701 [7]. Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN–B–32250 [11].
2.6. Materiały na ławy
Do wykonania betonowej ławy pod obrzeża należy stosować beton klasy min. C12/15 wg PN–B–06250 (PN–EN
206–1) [2, 2a], którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport obrzeży
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
Wg odpowiednich SST.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod ławy
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.
5.3. Wykonanie ław betonowych ewentualnie żwirowych albo piaskowych
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować
szalowanie. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami.
Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN–B–06251 [13].
Podsypkę (ławę) żwirową albo piaskową wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z
polewaniem wodą.
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 SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia
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betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi do akceptacji. Ze względu na
nieskomplikowany charakter robót Inspektor może zwolnić Wykonawcę z obowiązku wykonywania tych badań.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 2. 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.
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
•

koryta pod podsypkę (ławę) – zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

•

podsypki (ławy) betonu, żwiru lub piasku – 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 SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 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 podsypka.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN–B–06050
2. PN–B–06250
2a. PN–EN 206–1
3. PN–B–06711
3a. PN–EN 12620:2004
4. 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
10. PN–B–06712
11. PN–B–32250
12. BN–88/6731–08
13. PN–B–06251

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykły
Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
Kruszywa do betonu
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.
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie
Roboty betonowe i żelbetowe
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Ścieki i umocnienia rowów z prefabrykowanych elementów betonowych D–
08.05.01
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych w ramach inwestycji
„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej Nr
1666K Ponice – Rdzawka w km 3+716,6 w miejscowości Rdzawka”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:
•

ścieków terenowy,

•

umocnień dna lub skarp rowu prefabrykowanymi elementami betonowymi,

•
ściek przykrawężnikowy.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ściek terenowy – element zlokalizowany poza jezdnią lub chodnikiem służący do odprowadzenia wód opadowych
z nawierzchni drogi lub przyległego terenu do odbiorników sztucznych lub naturalnych.
1.4.2. Umocnienie dna rowu – elementy (np. prefabrykaty betonowe) służące do umocnienia dna lub skarp na odcinkach
o zwiększonym pochyleniu podłużnym rowu lub na odcinkach o zwiększonym (>1:1,5) pochyleniu skarp rowu.
1.4.3. Ściek przykrawężnikowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni
jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji deszczowej).
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D–00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Beton na ławę pod elementy prefabrykowane
Beton na ławę pod prefabrykowane elementy ścieków i umocnień powinien odpowiadać wymaganiom PN–B–
06250 (PN–EN 206–1) [2, 2a]. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to być beton klasy min. B–
15.
2.4.1. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN–B–06712 (PN–EN 12620:2004) [4, 4a]. Kruszywo
należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych
asortymentów, gatunków i marek.
2.4.2. 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].
2.3. Woda
Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN–B–32250 (PN–EN 1008:2003) [6, 6a].
2.4. Piasek
Piasek na podsypkę cementowo–piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN–B–06712 (PN–EN 12620:2004)
[4, 4a]. Piasek do zaprawy cementowo–piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN–B–06711 [3].
2.5. Prefabrykowane elementy betonowe ścieku
Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania ścieków i umocnień, powinny odpowiadać
wymaganiom BN–80/6775–03/01 [9]. Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, użytych do
wykonania ścieków, powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Mogą to być np. prefabrykaty betonowe o
wymiarach i kształtach wg ogólnodostępnych katalogów.
Do wykonania prefabrykatów należy stosować beton wg PN–B–06250 (PN–EN 206–1) [2, 2a], klasy co najmniej C
20/25. 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 (PN–EN 206–1) [2, 2a] 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:
± 10 mm,

•

na długości

•

na wysokości i szerokości ± 3 mm.
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Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu utwardzonym i dobrze
odwodnionym.
Dla ścieków przykrawężnikowych stosować kostki betonowe wg SST D-05.03.23
2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypełnienia spoin powinna być stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom BN–74/6771–
04 [8].
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt
Roboty można wykonywać ręcznie z zastosowaniem:
•

betoniarek do przygotowania zapraw i podsypki cementowo–piaskowej,

•

wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych,

•

drobnego sprzętu pomocniczego,

•

innego sprzętu wymienionego w poszczególnych SST wg. pkt. 2 niniejszej SST.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. 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. Inne materiały należy transportować wg. wymogów pkt.4 poszczególnych SST
wg. pkt. 2 niniejszej SST.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć jego oś zgodnie z dokumentacją projektową. Dla
umocnień dna i skarp rowów należy wytyczyć przebieg rowu w terenie.
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. Dla elementów umocnienia rowu wymagania są analogiczne jak dla ścieku
międzyjezdniowego.
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 min. B–15. Wykonanie ławy betonowej podano w
SST D–08.01.01 „Krawężniki betonowe”.
5.5. 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 lub rowu. 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.
Jeżeli do wykonania ścieków drogowych zastosowano prefabrykaty typu „korytkowego” lub „trójkątnego” wg KPED
[13], to połączenie prefabrykatu z jezdnią należy wypełnić bitumiczną masą zalewową. Od dolnej strony prefabrykatu,
wykop należy wypełnić piaskiem lub żwirem i starannie zagęścić.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania
ścieku lub umocnień i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi do akceptacji. Badania materiałów stosowanych do
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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
W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku lub umocnień dna z prefabrykatów należy sprawdzać:
•

wykop pod ławę,

•

gotową ławę,

•

ustawienie prefabrykatu,

•
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:
•

linia ławy w planie, która może się różnić od projektowanego kierunku o ± 2 cm na każde 100 m ławy,

•

niweleta górnej powierzchni ławy, która może się różnić od niwelety projektowanej o ± 1 cm na każde 100 m
ławy,

•

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 prefabrykatów
Przy ustawianiu prefabrykatów badaniu podlegają:
•

linia prefabrykatów w planie, która może się różnić o ± 1 cm od linii projektowanej na każde 100 m
ustawionych prefabrykatów,

•

niweleta prefabrykatów, która może się różnić od niwelety projektowanej o ± 1 cm na każde 100 m ustawionych
prefabrykatów,

•

równość górnej powierzchni prefabrykatów, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100
m długości, która może wykazywać prześwit nie większy niż 1 cm pomiędzy powierzchnią ustawionych
prefabrykatów a przyłożoną czterometrową łatą,

•

wypełnienie spoin, sprawdzane na każdych 10 metrach ustawionych prefabrykatów, przy czym wymagane jest
całkowite wypełnienie badanej spoiny,

•

szerokość spoin, sprawdzana na każdych 10 metrach ustawionych prefabrykatów, która nie może być większa od
1 cm.
6.3.5. Sprawdzenie wykonania ścieku lub prefabrykatów dna rowu
Przy wykonaniu ścieku lub prefabrykatów dna rowu badaniu podlegają:
•

niweleta ścieku, która może różnić się od niwelety projektowanej o ± 1 cm na każde 100 m wykonanego ścieku,

•

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,

•

wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na każdych 10 metrach wykonanego ścieku, przy
czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny,

•

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 SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
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 SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN–B–06050
Roboty ziemne budowlane
2. PN–B–06250
Beton zwykły
2a. PN–EN 206–1
Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
3. PN–B–06711
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
4. PN–B–06712
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4a. PN–EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
5. PN–B–19701
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
6. PN–B–32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6a. PN–EN 1008:2003
Woda zarobowa do betonów [...]
7. BN–88/6731–08
Cement. Transport i przechowywanie
8. BN–74/6771–04
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
9. BN–80/6775–03/01
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
10. BN–80/6775–03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe
11. BN–64/8845–02
Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru
10.2. Inne dokumenty
13. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt – Warszawa, 1979 i 82.
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Elementy zieleni D–09.00.00
Zieleń drogowa D–09.01.01
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z urządzeniem zieleni w pasie drogowym w ramach inwestycji „Rozbiórka istniejącego i
budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej Nr 1666K Ponice – Rdzawka
w km 3+716,6 w miejscowości Rdzawka”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z urządzeniem zieleni w
zakresie pasa drogowego.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. 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. Materiał roślinny sadzeniowy
2.3.1. Drzewa i krzewy
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], właściwie oznaczone, tzn.
muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
•

system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny
występować liczne korzenie drobne,

•

u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być
prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,

•

pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące,

•
pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone.
Wady niedopuszczalne:
•

silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

•

ślady żerowania szkodników,

•

oznaki chorobowe,

•

zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

•

martwice i pęknięcia kory,

•

uszkodzenie pąka szczytowego,

•

dwupędowe korony drzew formy piennej,

•
poważne uszkodzenia lub przesuszenie bryły korzeniowej,
2.3.2. 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 SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Drzewa i krzewy
5.2.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów:
•

pora sadzenia - jesień lub wiosna,

•

miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową,

•

dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość proporcjonalnej do bryły korzeniowej i zaprawione ziemią
urodzajną,

•

korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,

•
korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać.
5.2.2. Pielęgnacja po posadzeniu:
•

podlewanie,

•

nawożenie,

•

wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,
5.3. Trawniki
5.3.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników:
•

teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,

•

teren powinien być wyrównany i splantowany,

•

ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrównana,

•

siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,

•

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,

•

na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,

•

na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 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,

•

należy stosować gotową mieszankę nasion trawnikowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Drzewa i krzewy
6.2.1. Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:
•

wielkości dołków pod drzewka i krzewy,

•

zaprawienia dołków ziemią urodzajną,

•

zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian,

•

materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z
normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

•

odpowiednich terminów sadzenia,

•

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,

•
zasilania nawozami mineralnymi.
6.2.2. Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:
•

zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,

•
zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją projektową.
6.3. Trawniki
6.3.1. Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
•

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
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•

wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,

•

ilości rozrzuconego kompostu,

•

prawidłowego uwałowania terenu,

•

gęstości zasiewu nasion,

•

okresów podlewania,

•
dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.
6.3.2. 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 SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie
roboty zostały wykonane zgodnie z zachowaniem wymagań wg pktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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Inne roboty D–10.00.00
Mury oporowe oraz proste konstrukcje betonowe lub żelbetowe D–10.01.01
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem murów oporowych oraz innych prostych konstrukcji betonowych lub
żelbetowych przy budowie / przebudowie dróg w ramach inwestycji „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu
na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej Nr 1666K Ponice – Rdzawka w km 3+716,6 w
miejscowości Rdzawka”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową murów
oporowych przeznaczonych do podtrzymania skarp nasypów lub wykopów poprzez przejęcie bocznego parcia gruntu i
przekazania na podłoże, innych prostych konstrukcji betonowych lub żelbetowych (min. ścianek czołowych
wlotów/wylotów przepustów, ścianek czołowych wylotów kanalizacji deszczowej, studni wykonywanych „na mokro”
w miejscu wbudowania, itp.), a także ogrodzeń przy przebudowie dróg.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Mur oporowy – budowla utrzymująca w stanie stateczności uskok naziomu gruntów rodzimych lub nasypowych
albo innych materiałów rozdrobnionych.
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D–00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu murów oporowych i barier ochronnych, objętymi niniejszą SST, są:
•

elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych,

•

beton i jego składniki,

•

stal zbrojeniowa,

•

materiały do szczelin dylatacyjnych,

•

materiały izolacyjne,

•

słupki metalowe i elementy połączeniowe,

•

rury stalowe,

•

materiały do malowania i renowacji powłok malarskich.

•

materiały do wykonania odwodnienia za murem oporowym,

•
konstrukcje siatkowo – kamienne (gabiony) wg odrębnej SST.
2.3. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów
Każdy materiał do wykonania robót budowlanych musi posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę oraz certyfikat bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną jednostkę. Powyższe wymagania
dotyczą elementów składowych oraz urządzenia jako całości.
2.4. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN–B–06251 [13]. Deskowanie można wykonać z
następujących materiałów:
•

drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich,

•

tarcica iglasta do robót ciesielskich,

•

tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp.,

•

gwoździe

•

śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub

•
płyty pilśniowe z drewna.
Dopuszcza się stosowanie deskowań systemowych.
2.5. Beton i jego składniki
Do murów oporowych betonowych i żelbetowych należy stosować beton zwykły wg PN–B–06250 (PN–EN 206–
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1) [12, 12a]. Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku, wg PN–B–19701 [28]. Kruszywo do
betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane) powinno odpowiadać
wymaganiom PN–B–06250 (PN–EN 206–1) [12, 12a] i PN–B–06712 [17] i PN–EN 12620:2004 [16a].
Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN–B–32250 (PN–EN 1008:2003) [34, 34a].
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne mogą być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, receptura
mieszanki betonowej lub za zgodą Inspektora. Dodatki i domieszki powinny odpowiadać PN–B–06250 (PN–EN 206–1)
[12, 12a]. Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN–B–06250 (PN–EN
206–1) [12, 12a]. Klasa betonu, jeśli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, powinna być dla murów oporowych
z:
a) betonu zwykłego niezbrojonego lub zbrojonego poniżej min. stopnia zbrojenia – B 25 (C 20/25),
b) żelbetu: min. B 30 (C 25/30).
2.6. Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa do murów oporowych powinna odpowiadać wymaganiom podanym w PN–H–93215 [39].
Właściwości stali powinny odpowiadać wymaganiom PN–H–84020 [38].
2.7. Materiały do szczelin dylatacyjnych
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem uszczelniającym zgodnym z dokumentacją projektową
posiadającym aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.
2.8. Materiały izolacyjne
Do izolacji konstrukcji betonowych/żelbetowych można stosować następujące materiały:
•

lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN–B–24620 [29],

•

roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni ścian przed ułożeniem właściwej powłoki izolacyjnej wg PN–
B–24622 [30],

•

lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco wg PN–B–24625 [31],

•

asfaltową emulsję kationową do gruntowania powierzchni wg BN–71/6771–02 [25],

•

emulsję asfaltową wg BN–82/6753–01 [33],

•

papę asfaltową na tekturze budowlanej wg PN–B–27617 [32],

•

papę asfaltową na włókninie przyszywanej wg BN–87/6751–04 [49],

•
inne materiały izolacyjne posiadające aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.
Zastosowane materiały izolacyjne muszą być zaakceptowane przez Inspektora.
2.9. Rury stalowe dla ogrodzeń sztywnych i słupków
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [2], PN-H-74220 [3] lub innej zaakceptowanej przez
Inspektora. Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć,
zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania,
mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.
Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury.
Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf wg PN-H-82200 [4]. Dopuszcza się stosowanie ogrodzeń sztywnych
jako rozwiązań systemowych posiadających wymagane aprobaty wg. pkt. 2.2 niniejszej SST.
2.10. Materiały do malowania powłok malarskich
Do malowania urządzeń ze stali należy używać materiały zgodne z PN-B-10285 [1] lub stosownie do ustaleń
Inspektora. Nie dopuszcza się stosowania wyrobów lakierowanych o nieznanym pochodzeniu, niemających
uzgodnionych wymagań oraz niesprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm. W przypadku, gdy barwa i połysk
odgrywają istotną rolę, a nie są ujęte w normach, powinny być ustalone odpowiednie wzorce w porozumieniu z
dostawcą.
2.11. Materiały do wykonania odwodnienia za murem oporowym
Warstwy filtracyjne za murem oporowym mogą być wykonywane z materiałów takich jak żwir, mieszanka, piasek
gruby i średni, odpowiadających wymaganiom PN–B–06716 [23] i PN–B–11111 [24] i PN–EN 12620:2004 [24a].
Dopuszcza się stosowanie rurek drenarskich:
•

ceramiczne rurki drenarskie wg PN–B–12040 [26],

•
rury drenarskie z tworzywa sztucznego wg BN–78/6354–12 [47].
Geowłóknina powinna być materiałem wodoprzepuszczalnym odpornym na działanie środowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości o charakterystyce zgodnej z
dokumentacją projektową lub aprobatami technicznymi.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania murów oporowych
Wykonawca przystępujący do wykonania muru oporowego powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
•

koparek,
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•

betoniarek,

•

zagęszczarek płytowych wibracyjnych,

•

ubijaków ręcznych i mechanicznych,

•

żurawi samochodowych,

•

sprzętu spawalniczego itp.

•

ładowarek.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania murów oporowych i prostych konstrukcji betonowych lub żelbetowych
Mury oporowe i proste konstrukcje betonowe lub żelbetowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
Jeśli w dokumentacji projektowej podano zbyt mało szczegółów dotyczących wykonania konstrukcji lub pewnych jej
elementów, to należy przestrzegać następujących warunków:
•

mur oporowy oraz proste konstrukcje betonowe lub żelbetowe należy wykonać zgodnie z ustaleniami BN–
76/8847–01 [2] w zakresie wymagań i badań przy odbiorze oraz PN–B–03010 [5] w zakresie obliczeń
statycznych i projektowania,

•

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Inspektorowi rozwiązania projektowe z
wymaganiami odbioru robót dla brakujących w dokumentacji projektowej elementów konstrukcji.
5.3. Wykopy fundamentowe
Wykopy prowadzić wg odpowiednich SST (D-02.00.00, D-02.00.01). W gruntach osuwających się należy
wykonywać wykop ze skarpą zapewniającą stateczność lub stosować inne metody zabezpieczenia wykopu.
Roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom PN–B–06050 [11]. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym
powinna pozostać o strukturze nienaruszonej.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą:
•

w planie + 10 cm i – 5 cm,

•
rzędne dna wykopu ± 5 cm.
Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu lub rozplantować w pobliżu miejsca budowy.
5.4. Wykonanie deskowania
Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami PN–B–06251 [13]. Deskowanie powinno zapewnić
sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób
umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową, deskowanie powinno być
sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej
konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane
wodą.
5.5. Wykonanie muru oporowego z betonu lub żelbetu lub prostej konstrukcji betonowej lub żelbetowej
Mury oporowe lub proste konstrukcje z betonu lub żelbetu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową, sztuką budowlaną oraz odpowiadać wymaganiom:
•

PN–B–06250 (PN–EN 206–1) [12, 12a] w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie
mrozu,

•

PN–B–06251 [13] i PN–B–06250 (PN–EN 206–1) [12, 12a] w zakresie składu betonu, mieszania,
zagęszczania, dojrzewania, pielęgnacji i transportu.
W murach oporowych lub prostych konstrukcjach żelbetowych grubość otulenia zbrojenia powinna być nie mniejsza
niż 3 cm (zalecana 7 cm – dla powierzchni stykających się z gruntem).
Sposób wykonania przerwy roboczej powinien odpowiadać wymaganiom PN–B–03010 [5]. Przerwa robocza powinna
przebiegać poziomo na całej długości elementu.
W przypadku wykonywania muru oporowego z prefabrykowanych elementów betonowych lub żelbetowych
płaszczyzny styków elementów powinny być wypełnione zaprawą cementową zgodną z PN–B–14501 [27].
5.6. Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne należy wykonywać zgodnie z PN–B–03010 [5]. Szczelina dylatacyjna powinna przecinać
mur oporowy lub prostą konstrukcję betonową lub żelbetową od korony do spodu fundamentu. Jeśli dokumentacja
projektowa nie określa inaczej, to szerokość szczeliny dylatacyjnej powinna wynosić od 10 do 20 mm, a odległość
między szczelinami nie powinna przekraczać wartości:
•

mury oporowe lub proste konstrukcje z betonu:
◦

nasłonecznione

–5m

◦

nienasłonecznione

– 10 m
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•

mury oporowe lub proste konstrukcje żelbetowe:
◦

nasłonecznione

–15 m

◦ nienasłonecznione
– 20 m
Wypełnienie szczelin dylatacyjnych powinno być wykonane materiałami podanymi w punkcie 2.9.
5.7. Izolacja murów oporowych i prostych konstrukcji betonowych lub żelbetowych
Izolację należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną. Izolację wykonuje się na
powierzchni muru od strony gruntu lub materiału zasypowego. Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono sposobu
wykonania izolacji, to można ją wykonać poprzez dwu lub trzykrotne nałożenie na powierzchnię ściany materiałów
izolacyjnych określonych w pkt 2.10. Każda warstwa izolacji powinna tworzyć jednolitą, ciągłą powłokę przylegającą
do powierzchni ściany lub do uprzednio ułożonej warstwy izolacji. Występowanie złuszczeń, spękań, pęcherzy itp. wad
oraz stosowanie uszkodzonych materiałów rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna być chroniona od
uszkodzeń mechanicznych. Materiały i sposób wykonania izolacji muszą być zaakceptowane przez Inspektora.
5.8. Zasypywanie wykopu
Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania
gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać:
•

przy zagęszczaniu ręcznym i wałowaniu

– 20 cm,

•

przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami

– 40 cm,

•
przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych
– 60 cm.
Zagęszczanie gruntu przy zasypywaniu urządzeń lub warstw odwadniających powinno odbywać się ręcznie do
wysokości około 30 cm powyżej urządzenia lub warstwy odwadniającej.
5.9. Malowanie powierzchni elementów metalowych
Malowanie przeprowadzać w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20 oC; nie należy
malować podczas występującej mgły i rosy.
Należy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu urządzeń:
•

z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz, rdzę, zgorzelinę, ewentualnie
starą łuszczącą się farbę i inne zabrudzenia zmniejszające przyczepność farby do podłoża; poprzez zmywanie,
usuwanie przy użyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiałów ściernych, piaskowania,
odpalania, ługowania,

•

przed malowaniem należy wygładzić i zeszlifować podłoże pod farbę,

•

do malowania można stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do użytku zewnętrznego, dobrej
jakości, z nieprzekroczonym okresem gwarancji,

•

z zasady malowanie należy wykonać min. dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i min. 1 raz farbą
nawierzchniową, przy czym każdą następną warstwę można nałożyć po całkowitym wyschnięciu farby
poprzedniej.
Należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka metalowego z betonem fundamentu, ze
względu na najszybsze niszczenie się farby w tych miejscach i pojawianie się rdzawych zacieków sygnalizujących
korozje słupka. Zaleca się stosowanie farb możliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska.
Wykonawca nie dopuści do skażenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki
poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz z samej farby, należy usuwać do izolowanych
zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.
5.10. Odwodnienie konstrukcji
Odwodnienie powierzchniowe powinno zabezpieczać przed powstawaniem obszarów bezodpływowych. Spadek
powierzchni terenu powyżej ściany oporowej lub konstrukcji powinien wynosić co najmniej 1 %, a w pasie o
szerokości 1,5 m przylegającym do ściany, co najmniej 3 %. Odwodnienie za murem oporowym lub konstrukcją
powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, przy
użyciu innych rozwiązań zaakceptowanych przez Inspektora.
Warstwę filtracyjną pionową zaleca się stosować w przypadku zasypów z gruntów piaszczystych. Warstwę ukośną – w
celu eliminacji nadmiernego ciśnienia spływowego wody w porach, w słabo zagęszczonym zasypie, natomiast
jednocześnie warstwę poziomą i pionową (lub ukośną) należy stosować w celu przyspieszenia konsolidacji zasypu z
gruntu spoistego.
Gdy drenaż konstrukcji nie jest określony w dokumentacji projektowej to jej odwodnienie można wykonywać z
zastosowaniem:
•

cały zasyp z gruntu niespoistego spełniającego warunki jak dla warstwy filtracyjnej,

•

geowłókninę,

•
warstwę z kamienia porowatego (np. pumeksu) o grubości od 50 do 150 mm.
5.11. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporowego lub prostej konstrukcji betonowej lub żelbetowej
Dopuszcza się następujące odchylenia wymiarów w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej:
•

rzędnych wierzchu ściany

± 20 mm,

•

rzędnych spodu

± 50 mm,
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± 20 mm,

•

w przekroju poprzecznym

•

odchylenie krawędzi od linii prostej nie więcej niż 10 mm/m i nie więcej niż 20 mm na całej długości,

•

zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od płaszczyzny lub założonego szablonu) nie więcej niż
10 mm/m i nie więcej niż 20 mm na całej powierzchni muru / konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopów fundamentowych
Kontrolę robót ziemnych w wykopach fundamentowych należy przeprowadzać z uwzględnieniem wymagań
podanych w punkcie 5.3.
6.3. Kontrola robót betonowych i żelbetowych
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników mieszanki betonowej i
wykonanego betonu wg PN–B–06250 (PN–EN 206–1) [12, 12a], zgodnie z tablicą 1. Kontrola zbrojenia polega na
sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami
PN–B–06251 [13].
Tablica 1. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy na podst. PN–B–06250 (PN–EN 206–1) [12, 12a]
Lp.
1

2

Rodzaj badania
Badania mieszanki betonowej
–urabialności
–konsystencji
–zawartości powietrza w
mieszance betonowej
Badania betonu
2.1. Badanie wytrzymałości na ściskanie
na próbkach
2.2. Badania nieniszczące betonu w
konstrukcji
2.3. Badanie nasiąkliwości
2.4. Badanie odporności na działanie
mrozu
2.5. Badanie przepuszczalności
wody

Metoda badania wg

Termin lub częstość badania

PN–B–06250 (PN–EN
206–1) [12, 12a]

na zlecenie Inspektora

PN–B–06250 (PN–EN
206–1) [12, 12a]

przy wykonywaniu konstrukcji o objętości betonu >10m3,
przy wykonywaniu konstrukcji oporowych,
na zlecenie Inspektora

PN–B–06261 [14]
PN–B–06262 [15]
PN–B–06250 (PN–EN
206–1) [12, 12a]
PN–B–06250 (PN–EN
206–1) [12, 12a]
PN–B–06250 (PN–EN
206–1) [12, 12a]

na zlecenie Inspektora
przy ustalaniu recepty i na zlecenie Inspektora
przy ustalaniu recepty i na zlecenie Inspektora
przy ustalaniu recepty i na zlecenie Inspektora

6.4. Kontrola szczelin dylatacyjnych
Szczeliny dylatacyjne należy sprawdzać przez oględziny oraz pomiar i porównanie z tolerancjami podanymi w
punkcie 5.6, dotyczącymi szerokości szczeliny (od 10 do 20 mm) i maksymalnych rozstawów szczelin dylatacyjnych.
6.5. Kontrola izolacji
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być sprawdzona przez oględziny i być zgodna z wymaganiami punktu 5.7.
6.6. Kontrola prawidłowości zasypywania wykopu
Sprawdzenie prawidłowości zasypania przestrzeni za murem oporowym należy przeprowadzać systematycznie w
czasie wykonywania robót w zgodności z wymaganiami punktu 5.8.
6.7. Kontrola elementów metalowych
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać:
• zgodność wykonania urządzeń z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),
• zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,
• poprawność wykonania fundamentów pod słupki,
• poprawność ustawienia słupków,
• prawidłowość montażu gotowych elementów zgodnie z instrukcją przekazaną przez Producenta.
• zgodność z wymaganiami pkt. 5.9
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
6.8. Kontrola prawidłowości wykonania robót odwodnieniowych
Roboty odwodnieniowe za murem oporowym oraz odwodnienie powierzchniowe należy sprawdzać zgodnie z
punktem 5.10.
6.9. Ocena wyników badań
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. Wszystkie elementy robót, które wykazują
odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 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 SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN–B–01080
Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie według własności
fizyczno–
mechanicznych
2. BN–76/8847–01 Ściany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wymagania i badania.
3. BN–74/8841–19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
4. PN–B–02356
Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów
budowlanych z betonu
5. PN–B–03010
Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
6. BN–69/7122–11 Płyty pilśniowe z drewna
7. PN–B–04101
Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą
8. PN–B–04102
Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią
9. PN–B–04110
Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie
10. PN–B–04111
Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
11. PN–B–06050
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
12. PN–B–06250
Beton zwykły
12a. PN–EN 206–1 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
13. PN–B–06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
14. PN–B–06261
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania
wytrzymałości betonu na ściskanie
15. PN–B–06262
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta
16. PN–B–06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
17. PN –B–06712 Kruszywa mineralne do betonu
18. PN–B–06714–12Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
19. PN–B–06714–13Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych
20. PN–B–06714–15Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego
21. PN–B–06714–16Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziarn
22. PN–B–06714–18Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości
23. PN–B–06716
Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
24. PN–B–11111
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
24a. PN–EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
25. BN–71/6771–02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe
26. PN–B–12040
Ceramiczne rurki drenarskie
27. PN–B–14501
Zaprawy budowlane zwykłe
28. PN–B–19701
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
29. PN–B–24620
Lepik asfaltowy stosowany na zimno
30. PN–B–24622
Roztwór asfaltowy do gruntowania
31. PN–B–24625
Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco
32. PN–B–27617
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
33. BN–82/6753–01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych
34. PN–B–32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
34a. PN–EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu [...]
35. PN–D–95017
Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
36. PN–D–96000
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
37. PN–D–96002
Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
38. PN–H–84020
Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki
39. PN–H–93215
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
40. PN–M–82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
41. PN–M–82121 Śruby ze łbem kwadratowym
42. PN–M–82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym
43. PN–M–82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym
44. PN–EN 196–3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości
45. PN–EN 196–6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia
46. BN–87/5028–12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym
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47. BN–78/6354–12
48. BN–88/6731–08
49. BN–82/6751–04
50. BN–78/6741–07
51. BN–67/6747–14

Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Cement. Transport i przechowywanie
Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na włókninie przyszywanej
Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport
Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu
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Konstrukcje siatkowo – kamienne D–10.01.02
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót w związanych z wykonywaniem konstrukcji siatkowo – kamiennych w ramach inwestycji „Rozbiórka
istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej Nr 1666K
Ponice – Rdzawka w km 3+716,6 w miejscowości Rdzawka”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
konstrukcja siatkowo – kamiennych.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1 Kosze siatkowo – kamienne (gabiony) - kosze z siatki stalowej, wypełnione kamieniami i zamknięte od góry
wiekiem z takiej samej siatki.
1.4.2. Walce gabionowe - kształtowane są jako nieregularne, cylindryczne kiszki z siatki stalowej, wypełnione
kamieniami zamknięte na obu końcach.
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D–00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Kosze gabionowe (walce gabionowe)
Do budowy umocnień należy użyć koszy gabionowych, wykonanych z siatki stalowej o sześciokątnych oczkach i
podwójnym splocie drutów. Kosze powinny posiadać przegrody poprzeczne co 1m – 1,5m. Drut stalowy z którego
wykonano siatkę powinien mieć min. 2,7mm średnicy i być ocynkowany zgodnie z klasą A (wg PN-EN 10244-2).
Kosze powinny być łączone drutem o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut z którego wykonana jest
siatka, lub zszywkami ze stali nierdzewnej. Dla zastosowanego wyrobu należy przedstawić Deklaracje Zgodności z
odpowiednią Aprobatą Techniczną.
2.3. Kamień
Do wypełnienia koszy i walcy należy użyć twardych, nie zwietrzałych i odpornych na działanie wody i mrozu
kamieni. Mogą lo być zarówno otoczaki, jak i kamień łamany. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie może być
mniejszy od wymiaru oczka siatki. Największe używane kamienie nie powinny przekraczać 2,5 - krotnego wymiaru
oczka siatki. Kamień użyty do wypełnienia koszy powinien zostać zaakceptowany przez Inspektora.
2.4. Drenaż
Warstwy filtracyjne za murem oporowym mogą być wykonywane z materiałów takich jak żwir, mieszanka, piasek
gruby i średni owiniętymi geowłóknina filtracyjną.
Dopuszcza się stosowanie rurek drenarskich z tworzywa sztucznego.
Geowłóknina powinna być materiałem wodoprzepuszczalnym odpornym na działanie środowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości o charakterystyce zgodnej z
dokumentacją projektową lub aprobatami technicznymi.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Montaż i łączenie koszy siatkowo – kamiennych można wykonywać ręcznie przy użyciu szczypiec, obcęgów i
dźwigni do zamykania wieka, lub w sposób zmechanizowany przy użyciu specjalnej zszywarki - ręcznej lub o napędzie
pneumatycznym, zaciskającej prefabrykowane zszywki. Do napełniania koszy kamieniami można stosować ładowarki
(dowożące jednocześnie kamień z placu składowego do miejsca wbudowania), lub koparki chwytakowe. Kamienie na
widocznych powierzchniach koszy gabionowych należy układać ręcznie.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2. Montaż i wbudowanie koszy.
Montaż koszy należy przeprowadzić wg. następującego schematu:
•

rozłożyć i rozciągnąć każdy kosz na twardej, płaskiej powierzchni

•

zagiąć i podnieść do pionu boki kosza i przegrody wewnętrzne, tak aby uzyskać regularny prostopadłościan o
wymaganej wysokości,

•

sprawdzić poprawność uzyskanych wymiarów kosza i połączyć naroża wystającymi drutami brzegowymi,

•

połączyć wszystkie stykające się boki i przegrody, zszywając je drutem (zaciągając naprzemiennie podwójne i
pojedyncze pętle w rozstawie ok. 10 cm), lub zszywkami nie rzadziej niż co 20 cm

•

kosz ułożyć w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podłożu i połączyć z koszami
sąsiednimi, zszywając wszystkie stykające się krawędzie.

•

puste kosze połączone w grupę składającą się z kilku sztuk, należy naciągnąć i dopiero wtedy przymocować do
podłoża lub niższej warstwy,

•

kosze napełnić dokładnie kamieniami, lak aby nie pozostały pustki; kosze napełnić z lekkim naddatkiem,
stosując w trakcie napełniania haczyki spinające przeciwległe ścianki - w ilości 4 sztuki na 1m3 kosza

•

zamknąć wieko kosza i przyszyć je do górnych krawędzi wszystkich ścianek pionowych z którymi wieko się
styka (boki i przegrody wewnętrzne); mocowanie wieka należy wykonać drutem lub zszywkami w sposób
podany wcześniej montaż pozostałych warstw koszy wg analogicznego schematu postępowania.
Szczegóły montażu należy wykonać zgodnie z instrukcja producenta.
5.3. Odwodnienie konstrukcji
Odwodnienie powierzchniowe powinno zabezpieczać przed powstawaniem obszarów bezodpływowych.
Odwodnienie za konstrukcją powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, a w przypadku braku
wystarczających ustaleń, przy użyciu innych rozwiązań zaakceptowanych przez Inspektora.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
•

rzędnych oraz wskaźnika zagęszczenia gruntu pod koszami

•

materiałów (kosze, kamień)

•

montażu i wbudowania koszy, a w szczególności : poprawności łączenia wszystkich krawędzi, geometrii
konstrukcji (pochylenia, rzędna), dokładności wypełnienia kamieniem

•

wykonania drenażu

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 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 SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-01080
Kamień dla budownictwa i drogownictwa, Podział i zastosowanie według
własności fizyczno-mechanicznych,
PN-EN 10002-1+ACI: 1998 Metale - próba rozciągania - Metoda badania w temperaturze otoczenia,
PN-EN 10244-2
Drut stalowy i wyroby z drutu - Powłoki z metali nieżelaznych na drucie
stalowym - Cześć 2: Powłoki z cynku lub stopu cynku.
PN-EN 10218-2
Drut stalowy i wyroby z drutu
PN-EN 10223-3
Siatka z drutu stalowego o oczkach sześciokątnych przeznaczona do celów
technicznych.
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Zjazdy do gospodarstw D–10.07.01
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót w związanych z przebudową zjazdów do gospodarstw w ramach inwestycji „Rozbiórka istniejącego i
budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej Nr 1666K Ponice – Rdzawka
w km 3+716,6 w miejscowości Rdzawka”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem zjazdów
do gospodarstw.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Zjazd – urządzone miejsce dostępu do drogi, którego lokalizacja wynika z potrzeb obsługi przyległego terenu i jest
uzgodniona z zarządem drogi. W zależności od pełnionej funkcji, rozróżnia się dwa typy zjazdów: publiczne i
indywidualne.
1.4.2. Zjazd publiczny – urządzone miejsce dostępu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w którym jest prowadzona
działalność gospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia dostęp z/do parkingu, stacji paliw, obiektów gastronomicznych,
obiektów przemysłowych lub innych obiektów ogólnodostępnych.
1.4.3. Zjazd indywidualny (do gospodarstw) – miejsce dostępu do drogi z obiektu, który jest użytkowany indywidualnie.
Zjazd indywidualny zapewnia dostęp do pojedynczych posesji, zabudowań gospodarczych, na pole lub do innych
obiektów użytkowanych indywidualnie.
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D–00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Materiały do konstrukcji nawierzchni zjazdów
Materiały użyte do wykonywania nawierzchni i podbudowy na zjazdach powinny być zgodne z założonymi w
dokumentacji projektowej. Materiały do wykonywania poszczególnych robót przy realizacji przebudowy zjazdów
powinny spełniać wymagania stosowanych specyfikacji:
2.2.1. Materiały do nawierzchni z mieszanek mineralno–bitumicznych - SST D–05.03.05,
2.2.2. Materiały do nawierzchni z betonowej kostki brukowej - SST D–05.03.23,
2.2.3. Materiały do podbudowy z kruszywa naturalnego - SST D–04.04.01,
2.2.4. Materiały do podbudowy z kruszywa łamanego – SST D-04.04.02,
2.2.5. Mieszanka żwirowa do nawierzchni żwirowej na zjazdach powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa
uziarnienia mieszanki powinna mieścić się w granicach krzywych, której skład ramowy uziarnienia podano w tablicy 1.
Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN–B–11111 [13] i PN–B–11113
[14], a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN–64/8931–01 [1] dla mieszanki powinien wynosić od 25 do 40.
Tablica 1. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia optymalnej mieszanki żwirowej
wymiary oczek kwadratowych sita [mm]
20
12
4
2
0,5
0,075

nawierzchnia jednowarstwowa lub warstwa górna nawierzchni dwuwarstwowej
przechodzi przez sito, % wag.
100
92¸100
64¸86
47¸68
26¸44
8¸15

2.2.6. Materiały do obramowania nawierzchni (krawężniki, obrzeża) - SST D–08.01.01, SST D–08.03.01
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Do wykonania zjazdów należy stosować ten rodzaj sprzętu, który został podany w punkcie 3 odpowiednich SST:
•

sprzęt do wykonania robót ziemnych, według SST D–02.00.00,

•

sprzęt do wykonania robót nawierzchniowych i podbudowy, według odpowiednich SST, wymienionych w
punkcie 2.2 niniejszej SST,

•

sprzęt do wykonania umocnienia skarp i rowów, według SST D–08.05.01.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Transport materiałów stosowanych do wykonania zjazdów powinien odpowiadać wymaganiom według punktu 4
odpowiednich SST, wymienionych w punktach 2.2 i 3.2 niniejszej SST.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do właściwych robót należy wykonać roboty przygotowawcze zgodnie z wymogami
podanymi w SST D–01.00.00 „Roboty przygotowawcze”.
5.3. Roboty ziemne
Sposób wykonywania robót ziemnych pod nawierzchnię zjazdu powinien być dostosowany do wielkości zjazdu,
głębokości wykopu, wysokości nasypu ukształtowania terenu i rodzaju gruntu. Wykop należy wykonywać w takim
okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić do wykonywania zjazdu. Roboty powinny być wykonywane
zgodnie z SST D–02.00.00 „Roboty ziemne”.
5.4. Wykonanie nawierzchni zjazdów
Wykonanie nawierzchni zjazdów powinno odpowiadać wymaganiom według pkt. 2.2 i odpowiednich SST
wymienionych w punkcie 2.2.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Sprawdzenie prawidłowości robót przygotowawczych
Kontrola jakości robót przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodności z:
•

dokumentacją projektową – na podstawie oględzin i pomiarów,

•
wymaganiami podanymi w SST D–01.00.00 „Roboty przygotowawcze”.
6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdów
Kontrola jakości wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu ich zgodności z:
•

dokumentacją projektową w zakresie: rodzaju, grubości konstrukcji nawierzchni, szerokości, rzędnych
wysokościowych i spadków poprzecznych,

•
wymaganiami podanymi wg odpowiednich dla rodzaju nawierzchni SST.
6.4. Pomiary cech geometrycznych zjazdów
Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywać większych odchyleń w zakresie cech geometrycznych zjazdów
niż to podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni zjazdów
Dopuszczalne odchylenia
Nawierzchnia
Nawierzchnia
ulepszona
nieulepszona
Szerokość, cm
+10 i –5
±5
Równość podłużna, mm
9
12
Równość poprzeczna, mm
9
12
Pochylenie poprzeczne, %
± 0,5
± 1,0
Odchylenie osi zjazdu w planie, cm
±5
± 10
Grubość konstrukcji nawierzchni *), cm
± 0,5
± 2,0
*) Odchylenia grubości konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone dla łącznej grubości warstw
Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Odbiór robót
Odbiorowi robót podlegają:
•

roboty ziemne,

•

wykonanie przepustów wraz ze ściankami czołowymi,
118

•

wykonanie zasypki, konstrukcji nawierzchni,

•

umocnienie dna i skarp rowu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. BN–64/8931–01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
2. BN–68/6753–04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych
3. BN–74/9191–01 Urządzenia wodno–melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i żelbetowych. Wymagania i
badania przy odbiorze
4. BN–79/6751–01 Materiały do izolacji przeciwwilgociowej Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej
5. BN–88/6751–03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych
6. PN–85/S–10030 Obiekty mostowe. Obciążenia.
7. PN–B–02356
Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementów budowlanych z
betonu
8. PN–B–04481
Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu
9. PN–B–06250
Beton zwykły
10. PN–B–06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
11. PN–B–06253
Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w środowisku agresywnych wód
gruntowych
12. PN–B–06712
Kruszywo mineralne do betonu
13. PN–B–11111
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
14. PN–B–11113
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
15. PN–B–14501
Zaprawy budowlane zwykłe
16. PN–B–19701
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
17. PN–B–24622
Roztwór asfaltowy do gruntowania
18. PN–B–32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
19. PN–C–96177
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
20. PN–D–95017
Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
21. PN–D–96000
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
10.2. Inne dokumenty
22. Katalog CBPBDiM „Transprojekt” – Warszawa, styczeń 2004 r.
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PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNYCH N.N.
1.
1.1.

Wstęp.
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z przebudową linii elektroenergetycznych niskiego napięcia, będących
własnością Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowi kolidujących z rozbiórką istniejącego oraz
budowa nowego mostu na potoku Rdzawka wraz z rozbudową dojazdów do mostu w ciągu drogi
powiatowej nr 1666K Ponice-Rdzawka w miejscowości Rdzawka.

1.2.

Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i obejmują
następujący zakres robót:
- przebudowa linii napowietrznej n.n.
- przebudowa przyłączy napowietrznych

1.4.

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i są uzupełnieniem
określeń zawartych w Ogólnej Specyfikacji Technicznej:
Dodatkowa ochrona przeciwporaŜeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w przypadku
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.
Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urządzenie napowietrzne przeznaczone do przesyłania
energii elektrycznej, składające się z przewodów, izolatorów, konstrukcji wsporczych i osprzętu.
Linia kablowa – kabel wieloŜyłowy lub wiązka kabli jednoŜyłowych w układzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno- lub wieloŜyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułoŜone na
wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych
albo jedno lub wielobiegunowych,
Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe w przypadku prądu przemiennego lub
międzybiegunowe w przypadku prądu stałego, na które linia napowietrzna lub kablowa zostały
zbudowana,
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.
Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagań dotyczących linii elektroenergetycznej na odcinku
wymagającym zwiększonego bezpieczeństwa.
Osprzęt elektroenergetycznych linii kablowych – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia,
rozgałęziania lub zakańczania kabli, np.: mufy, głowice, złączki, końcówki,
Odległość między przedmiotami – odległość między punktami przedmiotów najbliŜej siebie
połoŜonymi, np.: odległość kabla od innego kabla, od rurociągu,
Osłona kabla – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego,
Osłona otaczająca – osłona nie dzielona lub dzielona, chroniąca kabel ze wszystkich stron.
Osłona otwarta – osłona chroniąca kabel z jednej, dwóch lub trzech stron,
Przewód zabezpieczający - przewód dodatkowy wykonany z tego samego materiału i o tym samym
przekroju co przewód zabezpieczany, przymocowany do przewodu zabezpieczanego przy pomocy
złączek.
Przegroda – osłona ułoŜona wzdłuŜ kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla od lub innych
urządzeń,
Przęsło - część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi
Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. MoŜe składać się z pełnej ściany, słupów lub
innych form konstrukcyjnych np. skrzyń, komór.
Przykrycie – osłona ułoŜona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry,

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.

1.4.4.

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

1.4.13.
1.4.14.
1.4.15.
1.4.16.

1.4.17. Rura przepustowa - rura grubościenna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z innego materiału o

1.4.18.

1.4.19.
1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

nie gorszych właściwościach, przeznaczona do budowy przepustów dla kabli w miejscach skrzyŜowań
z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego.
SkrzyŜowanie – takie miejsce na trasie linii napowietrznej i kablowej, w którym jakakolwiek części
rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii
elektroenergetycznej lub innego urządzenia podziemnego albo naziemnego, np. rurociągu, toru
kolejowego, drogi, wody Ŝeglownej lub spławnej,
Słup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpośrednio lub pośrednio za pomocą
fundamentu,
Trasa kablowa – pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia prosta, łamana lub falista,
łącząca dwa lub więcej urządzeń elektrycznych, w którym ułoŜone są jedna lub więcej linii
kablowych,
ZbliŜenie - występuje wtedy, gdy odległość rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu poziomego
innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niŜ połowa
wysokości zawieszenia najwyŜej połoŜonego nieuziemionego przewodu zbliŜającej się linii i nie
zachodzi przy tym skrzyŜowanie.
Zwis f - odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty zawieszenia przewodu w
środku rozpiętości przęsła.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera.

2.
2.1.

Materiały
Ogólne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiały powinny być wyposaŜone w takie dokumenty na Ŝyczenie InŜyniera.
Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spełniać wymagania PN-80/B-03322.
Zaleca się stosowanie fundamentów i elementów ustojowych typowych wg KRT-055 opracowanego
przez BSPiE „Energoprojekt”. Zalecane ustoje i belki ustojowe słupów linii napowietrznych to: U0 –
U3, Ub0 – Ub3, U85, U150, B60, B90, B150
Ustoje i belki ustojowe powinny być zabezpieczone przed działaniem agresywnych gruntów i wód
zgodnie z PN-E-05100-1:1998.
Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywać siły
pochodzące od zawieszonych przewodów, uzbrojenia i parcia wiatru. ich budowa powinna być taka,
aby w Ŝadnym miejscu napręŜenia materiału nie przekraczały dopuszczalnych napręŜeń zwykłych, a
dla warunków pracy zakłóceniowej lub montaŜowej - dopuszczalnych napręŜeń zwiększonych.
Ogólne wymagania dotyczące konstrukcji wsporczych zawarte są w PN-E-05100-1:1998.
Słupy strunobetonowe powinny spełniać wymagania PN-87/B-03265 i mogą być stosowane do linii
napowietrznych o napięciu znamionowym do 30 kV. Zaleca się stosowanie następujących typów
słupów wirowanych: E10,5/10, E10,5/12, E10,5/15, wg albumu BSiPE - „Energoprojekt” T-3808.
Poprzeczniki i trzony
Poprzeczniki i trzony izolatorów powinny przenosić obciąŜenia wynikające z zawieszenia przewodów
i parcia wiatru oraz odpowiadać PN-76/E-05100.
Zaleca się stosowanie elementów stalowych zabezpieczonych przed korozją przez ocynkowanie na
gorąco zgodnie z PN-74/E-04500 lub malowanie zgodnie z instrukcją KOR-3A.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5. Osprzęt przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spełniać
wymagania PN-78/E-06400.
O ile SST i dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprzęt powinien wykazywać się
wytrzymałością mechaniczną nie mniejszą niŜ część linii, z którą współpracuje oraz powinien być
odporny na wpływy atmosferyczne i korozję wg PN-74/E-04500.
Części osprzętu przewodzącego prąd powinny być wykonane z materiałów mających przewodność
elektryczną zbliŜoną do przewodności przewodu oraz powinny mieć zapewnioną dostatecznie duŜą
powierzchnię styku i dokładność połączenia z przewodem lub innymi częściami przewodzącymi prąd,
ponadto powinny być zabezpieczone od moŜliwości powstawania korozji elektrolitycznej.

Do budowy linii naleŜy stosować osprzęt nie powodujący nadmiernego powstawania ulotu oraz strat
energii.
2.1.6. Izolatory elektroenergetyczne linii napowietrznych o napięciu znamionowym niŜszym niŜ 1 kV
powinny spełniać wymagania odpowiednich norm przedmiotowych.
Napięcie przebicia izolatorów liniowych powinno być większe od napięcia przeskoku. W liniach o
napięciu wyŜszym niŜ 1 kV zaleca się stosować izolatory nieprzebijalne.
Wytrzymałość przepięciowa izolatorów i łańcuchów izolatorów przy napięciu przemiennym 50 Hz
oraz przy udarach piorunowych i łączeniowych - wg PN-81/E-05001.
Jednostkowa droga upływu powierzchniowego izolacji między częścią pod napięciem a częścią
uziemioną powinna być nie mniejsza niŜ wg PN-79/E-06303.
Izolatory dla linii o napięciu do 1 kV pracujące przelotowo lub odciągowo powinny mieć
wytrzymałość mechaniczną nie mniejszą niŜ dwukrotne obciąŜenia obliczeniowe normalne.
Zalecane izolatory do linii napowietrznych to:

Typ izolatora

Napięcie znamionowe linii
napowietrznej

Norma

N80, N95
NS80
S80/2

0,4 kV
0,4 kV
0,4 kV

PN-82/E-91000
PN-82/E-91036
PN-82/E-91001

2.1.7. Przewody robocze w elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny być stosowane z
materiałów o dostatecznej wytrzymałości na rozciąganie i dostatecznej odporności na wpływy
atmosferyczne i chemiczne. Zaleca się stosowanie w linii napowietrznej do 1 kV przewody
aluminiowe wielodrutowe (AL) wg PN-74/E-90082,
2.1.8. Odgromniki do ochrony odgromowej linii naleŜy stosować zaworowe wg PN-81/E-06101. Zalecane
typy odgromników to: dla napięcia 0,4 kV – GXO 0,66/5,
2.1.9. Kable elektroenergetyczne YAKY 4×35 mm2 wg PN-68/E-90301, stosowane są zasilanie słupów
oświetleniowych
2.1.10. Złącza kablowe wykonane na napięcie znamionowe 400/230 V 50 Hz, napięcie znamionowe izolacji
1000 V powinny być wykonane z tworzyw sztucznych w drugiej klasie ochronności o stopniu ochrony
IP43. Złącza powinny spełniać wymagania normy PN-E-05160/01 i BN 8870/08.
2.1.11. Osłony rurowe z twardego polietylenu winny spełniać warunki PN-74/C-89200, stosowane są dla
ochrony kabli w miejscach skrzyŜowań linii kablowych z innymi uzbrojeniem i przeszkodami.
2.1.12. Cement portlandzki marki 35 bez dodatków, spełniający wymagania PN-88/B-30000. Do wykonania
ustojów pod słupy dla linii o napięciu znamionowym do 1 kV zaleca się stosowanie cementu
portlandzkiego. Cement powinien być dostarczany w opakowaniach spełniających wymagania BN88/6731-08 i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
2.2.13. Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-86/B-06712. Zaleca się stosowanie
kruszywa grubego o marce nie niŜszej niŜ klasa betonu.
świr pod fundamenty prefabrykowane powinien odpowiadać wymaganiom BN-66/6774-01.
2.3.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy,
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. JeŜeli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie
tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów
zostanie przekwalifikowany przez inŜyniera.
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem

2.4

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 InŜyniera.

Miejsca czasowego składowania będą po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich
pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera.

2.5.

Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania materiału w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze co najmniej trzy
tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później
zmieniany bez zgody InŜyniera.

3.
3.1.

Sprzęt
Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów,
sprzętu itp.
Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2.

Sprzęt do wykonania przebudowy linii napowietrznych
Wykonawca przystępujący do przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych winien
wykazać się moŜliwością korzystania z maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót.
Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego,
Pompa przeponowa spalinowa,
Zespół prądotwórczy jednofazowy o mocy 2,5 kVA,
Zagęszczarka wibracyjno-spalinowa,
Wibrator pogrąŜalny,
Spawarka spalinowa,
Spalinowy pogrąŜacz uziomów,
Ciągnik kołowy 40-50 KM

4. Transport
Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.1.

4.2.

Środki transportu
Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych
powinien wykazywać się moŜliwością korzystania ze środków transportu.
śuraw samochodowy,
Samochód skrzyniowy,
Samochód specjalny z platformą i balkonem,
Przyczepa dłuŜycowa,
Przyczepa skrzyniowa,
Ciągnik siodłowy z naczepą,
Samochód dostawczy.
Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

5.
5.1.

Wykonanie robót.
Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami InŜyniera.
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 InŜyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności za ich dokładność.
InŜynier będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny.
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej u w ST, a takŜe w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier 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 rozwaŜaną kwestię.
InŜynier jest upowaŜniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję
materiałów. InŜynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i
roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i SST. Z
odrzuconymi materiałami naleŜy postępować jak w punkcie 2.4.
Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.

5.2.

Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców.
JeŜeli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej SST, a
zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych
wykonawców, to inŜynier zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby
wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez InŜyniera na koszt
Zamawiającego.

5.3.

Przebudowa i demontaŜ linii napowietrznych
Kolidujące napowietrzne linie elektroenergetyczne naleŜy przebudowywać zachowując następującą
kolejność robót:
- wybudowanie nowego niekolidującego z drogą odcinka linii posiadającego parametry nie gorsze
od linii przebudowywanej,
- wyłączenie napięcia zasilającego linię przebudowywaną,
- wykonanie podłączenia nowego odcinka linii z istniejącym poza obszarem kolizji z drogą,
- zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.
Przebudowę linii naleŜy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z przepisami o
bezpieczeństwie i higienie pracy.
DemontaŜ kolizyjnych odcinków linii napowietrznych naleŜy wykonywać zgodnie z dokumentacją
projektową i SST oraz zaleceniami uŜytkownika tych urządzeń.
Wykonawca ma obowiązek wykonania demontaŜu linii w taki sposób, aby elementy urządzeń
demontowanych nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym ich demontaŜ.
W przypadku niemoŜności zdemontowania elementów urządzeń bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomić o tym InŜyniera i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie.
W szczególnych przypadkach Wykonawca moŜe pozostawić elementy konstrukcji bez ich demontaŜu
(np. fundamenty), o ile uzyska na to zgodę InŜyniera.
Wszelkie wykopy związane z demontaŜem słupów i fundamentów powinny być zasypane gruntem
zagęszczanym warstwami co 20 cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, nieodpłatnie, wszystkich materiałów pochodzących z
demontaŜu UŜytkownikowi danej linii , do wskazanego przez niego miejsca.

5.4.

Wykopy pod słupy i fundamenty
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności
rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych.
Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana w zaleŜności od ich wymiarów, ukształtowania
terenu oraz rodzaju gruntu.
JeŜeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to wszędzie tam, gdzie jest to moŜliwe, naleŜy
wykopy pod słupy i fundamenty prefabrykowane wykonywać przy zastosowaniu zestawu wiertniczego
na podwoziu samochodowym.
NaleŜy zwrócić uwagę, aby nie była naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop był zgodny z
PN-68/B-06050.

5.5.

MontaŜ słupów strunobetonowych
Słupy strunobetonowe naleŜy montować na podłoŜu wyrównanym w pozycji poziomej. W zaleŜności
od warunków pracy, słupy w ich części podziemnej naleŜy wyposaŜyć w belki ustojowe.
Dla słupów, których dokumentacja projektowa nie przewiduje belek ustojowych, wykopy pod
podziemne części słupów naleŜy wypełniać zaprawą cementową, której skład i właściwości
zaakceptuje InŜynier. W tym przypadku otwory pod słupy powinny być wiercone.
Połączenia stalowe elementów ustojowych powinny być chronione przed korozją przez malowanie
lakierem asfaltowym spełniającym wymagania BN-78/6114-32.
Stawianie słupów powinno odbywać się za pomocą sprzętu mechanicznego przestrzegając zasad
określonych w „Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”.
Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moŜe być większa niŜ 0,001 wysokości słupa.

5.6.
5.6.1.

MontaŜ przewodów
Wymagania ogólne
Przewody podlegające działaniu siły naciągu naleŜy tak łączyć lub tak zawieszać na konstrukcji
wsporczej, aby wytrzymałość złącza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosiła dla przewodów
wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymałości przewodu.
Przewody naleŜy łączyć złączkami. Zamocowanie przewodu do izolatora powinno być takie, aby nie
osłabiało jego wytrzymałości. ZaleŜnie od funkcji, jaką spełnia konstrukcja wsporcza oraz od jej
wytrzymałości, naleŜy stosować zawieszenie przewodu przelotowe lub odciągowe, a w przypadkach
wymagających zwiększenia pewności umocowania przewodu - przelotowe bezpieczne lub odciągowe
bezpieczne.
Zabrania się regulować napręŜenia w przewodzie przez zmianę długości linki rozkręcaniem lub
skręcaniem. Dopuszcza się stosowanie przy budowie linii zmniejszonych zwisów lub poddawanie
przewodu przed montaŜem zwiększonemu napręŜeniu, ze względu na moŜliwość powiększenia zwisu
spowodowanego pełzaniem aluminium.
Zawieszenie przelotowe powinno być tak wykonane, aby przy wystąpieniu znaczniejszej siły wzdłuŜ
przewodu, mogącej grozić uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewód przesunął się w miejscu
zawieszenia albo wyślizgnął z uchwytu lub aby umocowanie przewodu zerwało się, nie dopuszczając
w ten sposób do skutków powstałej siły.
Zawieszenie odciągowe przewodu roboczego naleŜy stosować w przypadku, gdy siły naciągu
przewodów w przęsłach są niejednakowe. Zawieszenie odciągowe powinno wytrzymywać co najmniej
90% siły zrywającej przewód.

5.6.2.

Odległość przewodów od powierzchni ziemi
Najmniejsze dopuszczalne odległości pionowe przewodów elektroenergetycznych, będących pod
napięciem, przy największym zwisie normalnym na całej długości linii napowietrznej z wyjątkiem
przęseł krzyŜujących drogi i koleje oraz obiekty, od powierzchni ziemi powinny wynosić: dla linii do 1
kV - 5,00 m.

5.7.

Ochrona odgromowa
Ochronę odgromową linii elektroenergetycznych napowietrznych naleŜy wykonać zgodnie z
Zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów
Budowlanych.

5.8.

Uziemienia ochronne
Uziemieniu ochronnemu podlegają we wszystkich liniach metalowe części urządzeń znajdujące się w
linii (np. urządzenia do wyłączania odłączników słupowych, pomosty montaŜowe, korpusy Ŝeliwne
głowic słupowych), urządzenia oświetlenia zewnętrznego, przy czym w sieci elektroenergetycznej o
napięciu znamionowym do 1 kV, w której zastosowano zerowanie (układ sieci TN-C), wymienione
części naleŜy zerować.
Nie naleŜy wykorzystywać strun stalowych słupów z betonu spręŜonego jako przewodów
uziemiających. W słupach Ŝelbetowych z betonu niespręŜonego moŜna zbrojenie wykorzystywać jako
przewody uziemiające pod warunkiem ciągłości elektrycznej i dostatecznej wytrzymałości termicznej
zbrojenia na prądy zwarcia doziemnego.
Uziemienia ochronne naleŜy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporaŜeniowej.

5.9.

SkrzyŜowania i zbliŜenia linii napowietrznych z drogami kołowymi
Linie elektroenergetyczne na skrzyŜowaniach i zbliŜeniach z drogami kołowymi i koleją naleŜy tak
prowadzić i wykonywać, aby nie powodowały przeszkód i trudności w ruchu kołowym, pieszym i
kolejowym oraz w naleŜytym utrzymaniu dróg i na warunkach podanych w zezwoleniu zarządu
drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.
W przypadku skrzyŜowania lub zbliŜenia z drogą kołową w linii naleŜy zastosować obostrzenia godnie
z PN-E-05100-1:1998.
Napowietrzne linie elektroenergetyczne przebiegające wzdłuŜ pasów drogowych poza obszarem
zabudowanym, powinny być usytuowane poza granicami pasa drogowego, w odległości co najmniej 5
m od granicy pasa, chyba Ŝe zarząd drogi wyrazi zgodę na odstępstwo od tej zasady.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach, napowietrzne linie elektroenergetyczne mogą być
budowane w pasie drogowym na warunkach określonych w ustawie o drogach publicznych:
- na terenach zalewowych - na skarpach nasypów drogowych, z wyjątkiem nasypów spełniających
jednocześnie funkcje wałów przeciwpowodziowych, a w braku takiej moŜliwości - na krawędzi
korony drogi,
- na terenach górskich i zalesionych - w pasie drogowym poza koroną drogi.
Na kaŜde skrzyŜowanie napowietrznej linii elektroenergetycznej z drogą wymagane jest zezwolenie
zarządu drogowego.
NaleŜy tak wykonywać skrzyŜowanie linii elektroenergetycznej z drogą, aby kąt skrzyŜowania był
zbliŜony do 90°, a przęsła skrzyŜowań z obostrzeniem 3° były ograniczone słupami odporowymi,
odporowo-naroŜnymi lub krańcowymi.

5.10.

Prowadzenie linii napowietrznych przez tereny leśne i w pobliŜu drzew
Odległość przewodu linii napowietrznej od kaŜdego punktu korony drzewa mierzona w dowolnym
kierunku, przy bezwietrznej pogodzie oraz dowolnym zwisie normalnym, powinna wynosić co
najmniej: dla linii do 1 kV - 1,00 m,
Odległości przewodów od koron drzew powinny być ustalone na podstawie aktualnych wymiarów
koron, z uwzględnieniem 5-letniego przyrostu właściwego dla gatunku i siedliska drzewa. Odległości
te naleŜy powiększyć co najmniej o 1 m w przypadku zbliŜenia przewodów do drzew owocowych lub
ozdobnych podlegających przycinaniu, przy czym naleŜy uwzględnić długość narzędzi ogrodniczych.

5.11.

Budowa linii kablowych
Projektowane linie kablowe muszą być wybudowane zgodnie z PN-76/E-05125 i warunkami
technicznymi wydanymi przez uŜytkownika linii kablowych.
Budowa linii kablowych powinna zachować następującą kolejność robót:
- wybudowanie nowych odcinków linii kablowych,
- wyłączenie napięcia w liniach zasilających kablowych,
- przełoŜenie istniejących kabli elektroenergetycznych,
- włączyć kable pod napięcie.
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana przebudowa linii kablowych 15kV i
n.n.

5.13.1 Roboty przygotowawcze
Podstawę wytyczenia tras linii kablowych stanowi Dokumentacja Projektowa. Trasę linii określoną w
projekcie naleŜy odtworzyć w terenie przed przystąpieniem do budowy.
Wytyczenie trasy wykona przedsiębiorstwo geodezyjne lub uprawniony geodeta.
5.13.2. Roboty ziemne
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności
rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych.
Rowy pod kable naleŜy wykonać ręcznie ze względu na występowanie uzbrojenia podziemnego, pod
nadzorem uŜytkowników tego uzbrojenia.
Metoda wykonania robót ziemnych powinna być dobrana w zaleŜności od głębokości wykopu,
ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca się wykonywanie wykopów
wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiadać
wymaganiom BN-83/8836-02.
Szerokość rowu kablowego na dnie nie powinna być mniejsza niŜ 0,4 m. Zmianę kierunku rowu
naleŜy wykonać po łuku. Jednocześnie wymaga się, by minimalny promień łuków nie był mniejszy niŜ
0,5 m.
Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby po uwzględnieniu ewentualnej warstwy podsypki
piaskowej oraz średnicy kabla, odległość górnej powierzchni kabla 15 kV od powierzchni
otaczającego gruntu była nie mniejsza niŜ 0,8 m, a dla kabla n.n. – 0,7 m.
Przy stawianiu słupów naleŜy starannie ubijać ziemię warstwami. Wskazane jest stosowanie takich
metod fundamentowania, które jak najmniej naruszają strukturę gruntu.
Stalowe słupy oświetleniowe w części znajdującej się w gruncie powinny być zabezpieczone przez
pokrycie słupa powłokami izolacyjnymi zgodnie z normą PN-75/E-05100 pkt. 7.8.3, 7.8.4. Wykopy
dla słupów powinny być wykonane mechanicznie (wiercone) lub ręcznie.
Uziomy słupów naleŜy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem MP z 8.10.1990 r. Głębokość zakopania
bednarki 0,6 m. Przed zasypaniem uziomów naleŜy sprawdzić plany ich rozmieszczenia z wymiarami.
5.13.3. Roboty instalacyjno - montaŜowe
Wszystkie materiały demontowane i nie montowane ponownie podlegają zwrotowi do magazynu
uŜytkownika.
Układanie kabli w pobliŜu czynnych linii kablowych i rurociągów naleŜy wykonać po uprzednim
uzgodnieniu robót z uŜytkownikami tych urządzeń.
Wykonawca powinien zgłosić Rejonowi Energetycznemu wniosek umoŜliwiający uzgodnienie z
odbiorcami przerw w dostarczeniu energii. MontaŜ słupów w pobliŜu czynnych linii kablowych i
rurociągów naleŜy wykonać po uprzednim uzgodnieniu technologii wykonania robót z uŜytkownikami
tych urządzeń.
W czasie robót na istniejących liniach naleŜy zwracać uwagę na bezpieczeństwo pracy zagroŜone
ewentualnie złym stanem słupów i przewodów lub obecnością napięcia.
5.13.4. MontaŜ kabli w ziemi
Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie,
skręcanie lub rozciąganie. Przy układaniu kabli promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy od
15-to krotnej średnicy kabla wieloŜyłowego lub wiązki kabli jednoŜyłowych.
Kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych nie naleŜy układać jeŜeli temperatura otoczenia
i temperatura kabla jest niŜsza niŜ +5°C.
Kabel układać ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu rolek tocznych.
Kable jednoŜyłowe naleŜy układać łączone w wiązki 3 Ŝyłowe.
W gruntach nie piaszczystych kable naleŜy układać na warstwie piasku o grubości 0,1 m i zasypać
warstwą piasku 0,1 m, a pozostałą część wykopu naleŜy wypełnić gruntem rodzimym. Zaleca się
ubijanie gruntu w wykopie. Kable powinny być ułoŜone w rowie w jednej warstwie. Kable powinny
być ułoŜone w wykopie linią falistą z zapasem nie mniejszym niŜ 4% długości wykopu. Po obydwu
stronach muf zaleca się pozostawienie zapasu kabla łącznie nie mniejszego niŜ 4 m kabla z tworzyw
sztucznych. Przy wprowadzeniu kabli do rur ochronnych i słupów oświetleniowych pozostawić zapasy
zgodne z PN-76/E-05125.
KaŜdą linię kablową naleŜy na całej długości oznakować za pomocą trwałych oznaczników
nakładanych na kable co 10 m. Linię kablowa oznakować za pomocą folii z tworzywa sztucznego
ułoŜonej ok. 0,25 m nad kablami o barwie:
- niebieskiej dla kabli o napięciu 0,4 kV

Miejsca umieszczenia muf kablowych zaleca się oznakować za pomocą słupków betonowych z
wyciśniętą literą „M”. Mufy powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego,
przekroju i liczby Ŝył oraz do mocy zwarciowej występującej w miejscach ich zainstalowania. Mufy
kablowe powinny być zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401.
DemontaŜ kolizyjnych odcinków kabli naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST
oraz zaleceniami uŜytkownika kabla. Wykonawca ma obowiązek wykonania demontaŜu linii kablowej
moŜliwie w taki sposób, aby jej elementy nie zostały uszkodzone lub zniszczone. W przypadku
niemoŜności zdemontowania elementów linii bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomić
InŜyniera i uzyskać od niego zgodę na jej uszkodzenie lub zniszczenie.
W szczególnych przypadkach Wykonawca moŜe pozostawić element linii bez jego demontaŜu, o ile
uzyska na to zgodę InŜyniera.
Wykopy związane z odkopaniem istniejącej linii kablowej muszą być wykonywane ręcznie, pod
nadzorem uŜytkownika linii kablowej.
Wszelkie wykopy związane z wykonaniem linii kablowej, powinny być zasypane gruntem rodzimym
zagęszczonym warstwami co 20 cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu.
Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego przekazania Zamawiającemu wszystkich materiałów
pochodzących z demontaŜu i dostarczenie ich do wskazanego przez niego miejsca.
Budowę lub ewentualną przebudowę linii kablowych naleŜy wykonać zgodnie z normami i przepisami
budowy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
6.
6.1.

Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót przy
przebudowie napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych.
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania
InŜynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową,
SST i PZJ.
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogą być przez InŜyniera dopuszczone do uŜycia bez badań.
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić InŜyniera o rodzaju i terminie
badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji InŜyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie InŜyniera o zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, którą moŜe
kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez InŜyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego
dla danego terenu Zakładu Energetycznego - załoŜonej jakości.

6.2.

Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o
jakości lub atesty stosowanych materiałów.
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca, naleŜą materiały do wykonania
fundamentów „na mokro” i ustojów słupów. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, InŜynier moŜe zwolnić go z potrzeby wykonania badań
materiałów dla tych robót.
Na Ŝądanie InŜyniera, naleŜy dokonać testowania sprzętu posiadającego moŜliwość nastawienia
mechanizmów regulacyjnych.
W wyniku badań testujących naleŜy przedstawić InŜynierowi świadectwa cechowania.

6.3.
6.3.1.

Badania w czasie wykonywania robót
Wykopy pod fundamenty
Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie ścianek
przed osypywaniem się ziemi. Wykopy powinny być tak wykonane, aby zapewnione było w nich
ustawienie fundamentów lub ustojów, których lokalizacja i rzędne posadowienia były zgodne z
dokumentacją projektową.

6.3.2.

Fundamenty i ustoje
Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz
wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B-06281.
Ponadto naleŜy sprawdzić usytuowanie fundamentów w planie i rzędne posadowienia.
Po zasypaniu fundamentów lub wykonaniu ustojów ziemnych, naleŜy sprawdzić stopień zagęszczenia
gruntu, który powinien wynosić co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.

6.3.3.

Słupy strunobetonowe
Słupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegają sprawdzeniu w zakresie:
- lokalizacji,
- kompletności wyposaŜenia i prawidłowości montaŜu,
- dokładności ustawienia słupów w pionie i kierunku - tolerancja wykonania wg p. 5.4,
- stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzętu,
- zgodności posadowienia z dokumentacją projektową.

6.3.4.

Zawieszenie przewodów
Podczas montaŜu przewodów naleŜy sprawdzić jakość połączeń zamontowanych izolatorów i osprzętu
oraz przeprowadzić kontrolę wartości napręŜeń zawieszanych przewodów.
NapręŜenia nie powinny przekraczać dopuszczalnych wartości normalnych (jeŜeli przęsło linii nie
podlega obostrzeniu albo podlega obostrzeniu 1° lub 2° i zmniejszonych (przy 3° obostrzenia).
Wartości tych napręŜeń dla poszczególnych rodzajów przewodów i typów linii naleŜy przyjąć z
dokumentacji projektowej lub SST.
Po wybudowaniu linii naleŜy sprawdzić wysokości zawieszonych przewodów nad obiektami
krzyŜującymi. Przewody nie powinny być zawieszone niŜej niŜ podano przy spełnieniu odpowiednich
warunków, zamieszczonych w dokumentacji projektowej i PN-E-05100-1:1998.

6.3.5.

Instalacja przeciwporaŜeniowa
Podczas wykonywania uziomów taśmowych naleŜy wykonać pomiar głębokości ułoŜenia bednarki,
stanu połączeń spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu, który
powinien osiągnąć co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.
Po wykonaniu uziomów ochronnych naleŜy wykonać pomiary ich rezystancji. Wartości pomierzonych
rezystancji powinny być mniejsze lub co najmniej równe wartościom podanym w dokumentacji
projektowej.

6.3.6.

Badania po wykonaniu robót
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania
robót, na wniosek Wykonawcy, InŜynier moŜe wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po
wykonaniu robót.

6.4.

Kontrola jakości robót kablowych
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonanych robót przy przebudowie
kablowych linii Ś.N. i n.n.
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania
InŜynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową,
OST, SST, PZJ.
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogą być dopuszczone do uŜycia bez badań.
Przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić InŜyniera o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji
InŜyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie InŜyniera o zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, którą moŜe
kontynuować dopiero po stwierdzeniu, przez InŜyniera i ewentualnie przedstawiciela właściwego
Rejonu Energetycznego, wykonania w/w roboty w załoŜonej jakości.
W czasie wykonywania robót naleŜy przedsięwziąć następujące czynności:
- sprawdzenie głębokości zakopania kabli, rezystancji izolacji i ciągłości Ŝył kabli,
- sprawdzenie jakości i prawidłowości połączeń zamontowanych kabli i osprzętu,

W przypadku zadowalających wyników pomiarów wykonanych przed i w czasie wykonywania robót,
na wniosek Wykonawcy, InŜynier moŜe wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu
robót. W czasie przeglądu robót po zakończeniu wykonywania robót naleŜy wykonać czynności:
- sprawdzenie stanowisk posadowionych słupów,
- sprawdzenie zastosowanych materiałów,
- sprawdzenie stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji i osprzętu,
- sprawdzenie dokładności wykonanych elementów,
- sprawdzenie stanu i kompletności połączeń,
- stan przewodów, osprzętu i opraw
- ciągłość Ŝył kabla i przewodów oraz zgodności faz,
- prawidłowość ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim części przewodzących
dostępnych,
- wykonanie pomiarów:
 skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim części przewodzących,
 rezystancji uziomów ochronnych i roboczych,
 rezystancji izolacji kabli i przewodów
7.

Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.
Obmiaru robót dokonać naleŜy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez InŜyniera.
Jednostką obmiarową dla przebudowywanych elektroenergetycznej linii napowietrznych i kablowych
jest kilometr [km].

8.
8.1.

Odbiór robót.
Rodzaje odbiorów robót.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru,
dokonywanym przez InŜyniera przy udziale Wykonawcy:
a). odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b). odbiorowi częściowemu,
c). odbiorowi końcowemu,
d). odbiorowi ostatecznemu.

8.2.

Odbiór częściowy
W trakcie prowadzenia robót montaŜowych naleŜy dokonać odbioru robót ulegających zakryciu tj:
- ułoŜonych w rowach kabli,
- zamontowanych w rowach muf kablowych,
- ułoŜonych ciągów rur ochronnych,
- zabezpieczenie fundamentów słupów.

8.3.

Odbiór końcowy
Przy dokonywaniu odbioru końcowego naleŜy:
- sprawdzić zgodność robót z umową, Dokumentacją Projektową, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót Elektrycznych, normami i przepisami,
- sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania robót odpowiednimi protokołami prób
montaŜowych,
- sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji,
- sporządzić protokół z odbioru technicznego robót z podaniem wniosków i ustaleń.
Przy przekazywaniu linii napowietrznej i kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
- projektową dokumentację powykonawczą,
- geodezyjną dokumentację powykonawczą,
- protokóły z dokonanych pomiarów,
- protokóły odbioru robót zanikających,
- ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny.

9.
9.1.

Podstawa płatności
Ustalenia ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”.
Płatność za km linii naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości uŜytych materiałów
i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych.
Płatność za km przebudowywanych linii kablowych linii naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i
oceną jakości uŜytych materiałów i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań
kontrolnych.
Płatność za przebudowę kolidujących linii napowietrznych i kablowych obejmuje łącznie:
 wyłączenie napięcia z przebudowywanych linii elektroenergetycznych,
 wykonanie demontaŜu kolidujących odcinków linii elektroenergetycznych,
 wykonanie nowych odcinków linii omijających miejsca kolizyjne,
 wykonanie prac regulacyjno pomiarowych i opracowanie protokołów z pomiarów,
 połączenie nowych odcinków linii z odcinkami istniejącymi,
 włączenie przebudowanych odcinków linii elektroenergetycznych pod napięcie.
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:
roboty pomocnicze przygotowawcze,
roboty pomiarowe – wytyczenie trasy linii kablowych i stanowisk słupów linii napowietrznych,
oznakowanie robót,
przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów,
wykonanie wykopów pod kable i słupy linii napowietrznych,
ewentualne odwodnienie wykopów,
przygotowanie podłoŜa z piasku (2 x 10 cm),
ułoŜenie rur ochronnych,
wykonanie przewiertów lub przepychów wraz z budową komór przepychowych,
wykonanie izolacji rur,
ułoŜenie kabli i wciągnięcie ich do rur,
zasypanie wykopów,
podłączenie kabli do sieci zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST,
odłączenie i demontaŜ kolidującego odcinka linii,
podłączenie linii lub stacji do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

9.2.

Zaplecze Zamawiającego
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany zapewnić zamawiającemu zaplecze umoŜliwiające
pełnienie funkcji nadzorczych na budowie

10.

Przepisy związane.
Normy

10.1.

1.
2.

PN-61/E-01002
PN-84/E-02051

3.

PN-74/E-04500

4.

PN-81/E-05001

5.
6.
7.

PN-E-05100-1:1998
PN-83/E-06040
PN-81/E-06101

8.
9.

PN-72/E-06102
PN-83/E-06107

Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia.
Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, określenia, podział i
oznaczenie.
Osprzęt linii elektroenergetycznych. Powłoki ochronne cynkowe
zanurzeniowe chromianowane.
Urządzenia elektroenergetyczne wysokiego napięcia. Znamionowe
napięcia probiercze izolacji.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Transformatory energetyczne. Ogólne wymagania i badania.
Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania i
badania.
Odgromniki wydmuchowe prądu przemiennego.
Odłączniki i uziemniki wysokonapięciowe prądu przemiennego.
Ogólne wymagania i badania

10. PN-79/E-06303
11. PN-76/E-06308
12. PN-88/E-06313
13.
14.
15.
16.
17.

PN-78/E-06400
PN-88/E-08501
PN-74/E-90082
PN-74/E-90083
PN-82/E-91000

18. PN-82/E-91001
19. PN-82/E-91036
20. PN-83/E-91040
21. PN-82/E-91059
23. PN-84/B-03205
24. PN-87/B-03265
25. PN-80/B-03322
26. PN-68/B-06050
27. PN-77/B-06200
28. PN-88/B-06250
29. PN-73/B-06281
30.
31.
32.
33.

PN-86/B-06712
PN-88/B-30000
BN-72/8932-01
BN-78/6114-32

34. BN-88/6731-08
35. BN-66/6774-01
36. PN -76/E-05125
37. PN-90/B-03200
38. PN-90/E-6401/04
39. PN-76/E-90301
40.
41.
42.
43.

PN-56/B-03260
PN-87/E-90054
PN-74/E-90066
PN-76/E-90300

44. BN-83/8836-02
45. PN-68/B-06050
46. PN-80/B-03322
47. BN-68/6353-03
48. PN-80/H-74219
49. BN-78/6114-32

NaraŜenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór izolatorów
do warunków zabrudzeniowych.
Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe.
Ogólne wymagania i badania.
Dobór izolatorów liniowych i stacyjnych pod względem
wytrzymałości mechanicznej.
Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Ogólne wymagania i badania.
Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.
Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody aluminiowe.
Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody stalowo-aluminiowe.
Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe.
Ogólne wymagania i badania.
Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe
szpulowe o napięciu znamionowym do 1000 V.
Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe
stojące szklane o napięciu znamionowym do
1000 V.
Izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe stojące pionowe typu
LWP.
Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe
wiszące pionowe typu LP 60.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje
wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. śelbetowe i spręŜone
konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
Beton zwykły.
Prefabrykaty
budowlane
z
betonu.
Metody
badań
wytrzymałościowych.
Kruszywa mineralne do betonu.
Cement portlandzki.
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnący
czarny.
Cement. Transport i przechowywanie.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Mufy kablowe na napięcie powyŜej 0,6/1 kV
Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV
Konstrukcje Ŝelbetowe
Przewody jednoŜyłowe o izolacji polwinitowej
Przewody wieloŜyłowe o wspólnej izolacji polwinitowej
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych na napięcie nie przekraczające 18/30 kV
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
Roboty ziemne budowlane
Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i
projektowanie
Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco głównego zastosowania
Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnący

50. BN-72/8932-01
51. PN-74/E-04500
52. PN-88/B-06250
53. PN-74/C-89200
54. PN-74/C-89204

10.2.
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

czarny
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
Osprzet linii elektroenergetycznych. Powłoki ochronne cynkowe
zanurzeniowe chromianowane
Beton zwykły
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i
badania

Inne dokumenty
Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i
rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.
Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporaŜeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.
Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu
Materiałów Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać
ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r.
Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji
robót. PBE „Elbud” Kraków.
Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć
malarskich - KOR-3A.
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.
Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych
opracowane i rozpowszechniane przez Biuro Studiów i Projektów Energetycznych
„Energoprojekt” - Poznań lub Kraków oraz „El-Projekt” Poznań,
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PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH
1. WSTĘP
1.1.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z przebudową napowietrznych linii telekomunikacyjnych z podwieszonymi kablami
samonośnymi kolidujących z budową mostu na potoku Rdzawianka w ciągu drogi powiatowej
nr 1666K Ponice – Rdzawka km 3+683,50 – 3+767,50 w miejscowości Rdzawka.
1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
przebudowę napowietrznych linii telekomunikacyjnych z kablami napowietrznymi. W zakres tych
robót wchodzą:
wykonanie wykopów pod słupy,
montaŜ słupów kablowych,
montaŜ osprzętu,
przełoŜenie istniejących kabli na słupy,
demontaŜ istniejących kolizyjnych odcinków linii
1.4.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i są to:
1.4.1. Napowietrzna linia telekomunikacyjna - linia przewodowa nadziemna składająca się z
przewodów napowietrznych, osprzętu i podbudowy.
1.4.2. Osprzęt - zestaw elementów (izolatory, haki, trzony) do zawieszania przewodów.
1.4.3. Słup kablowy - słup ustawiony na zakończeniu linii, przejmujący jednostronny naciąg
przewodów lub kabli i przystosowany do wprowadzenia kabla ziemnego.
1.4.4. Przęsło - odcinek linii napowietrznej pomiędzy osiami sąsiednich słupów.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową i poleceniami InŜyniera.
2.
MATERIAŁY
2.1.
Słupy Ŝelbetowe powinny odpowiadać normie BN-9221-09
2.2.
Haki powinny odpowiadać normie BN-3231-14
2.3.
Skrzynka kablowa powinna być zgodna z normą BN-3231 -25
2.4.
Belki ustojowe Ŝelbetowe powinny odpowiadać normie BN-3231-20
2.5.
Obejmy do belek ustojowych powinny odpowiadać normie BN-3231-21
2.6.
Rury RPCW wg ZN-TP S.A.-0,14/T i PN-C-890200
2.7.
Składowanie materiałów na budowie
Materiały takie jak skrzynki kablowe, uchwyty i haki moŜna składować w przeznaczonych na ten cel
zamykanych i suchych pomieszczeniach.
Słupy Ŝelbetowe i ustoje naleŜy przechowywać na wolnym powietrzu, na wyrównanym terenie w
stosach z zastosowaniem przekładek i podkładek np. drewnianych o przekroju nie mniejszym niŜ 2,5 x
5 cm.
2.8.
Odbiór materiałów na budowie
Materiały naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i
protokołami odbioru technicznego.
Dostarczone na budowę materiały naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi
producenta. Przeprowadzić oględziny materiałów dostarczonych na budowę. W razie stwierdzenia
wad lub powstania wątpliwości odnośnie jakości wykonania materiałów, przed wbudowaniem poddać
je badaniom określonym przez InŜyniera (dozór techniczny) robót.
3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania napowietrznych linii telekomunikacyjnych powinien
wykazać się moŜliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą
jakość robót:
zespół wiertniczo - dźwigowy,
przyczepa dłuŜycowa,
ubijak.

W zaleŜności od warunków terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogą być
wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Sposób wykonania robót powinien być zaakceptowany przez
InŜyniera.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest obowiązany do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć
uszkodzeń
i trwałych odkształceń przewoŜonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewoŜone
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót w terminie przewidzianym
Kontraktem, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
InŜyniera.
W zaleŜności od zakresu robót Wykonawca zastosuje następujące środki transportu:
samochód skrzyniowy,
samochód dostawczy,
PrzewoŜone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem się i zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne zasady wykonywania robót
Technologia przebudowy napowietrznych linii telekomunikacyjnych uzaleŜniona jest od
warunków technicznych wydanych przez jej UŜytkownika.
Dla zachowania ciągłości pracy urządzeń telekomunikacyjnych, kolizyjne odcinki naleŜy
przebudować zachowując następującą kolejność robót:
przebudowę wykonywać po wybudowaniu kanalizacji telekomunikacyjnej i zaciągnięciu do niej kabla
kanałowego,
wykonać montaŜ słupów kablowych,
wykonać połączenia istniejącej linii ze słupami kablowymi,
wprowadzić kabel kanałowy na słupy kablowe i wykonać jego połączenia w skrzynkach słupowych,
zdemontować kolizyjny odcinek linii.
5.2.
Trasowanie
Podstawę wytyczenia trasy linii stanowi dokumentacja prawna i geodezyjna. Wytyczenie trasy
powinno być dokonane przez odpowiednie słuŜby geodezyjne lub specjalną słuŜbę przedsiębiorstwa
wykonującego linię. NaleŜy sprawdzić zgodność trasy z rozwiązaniem przyjętym w Dokumentacji
Projektowej, sprawdzając, czy w terenie nie nastąpiły zmiany mogące wpłynąć na konieczność zmian
w Dokumentacji Projektowej.
5.3.
Podbudowa linii
Podbudowę linii powinny stanowić słupy Ŝelbetowe prefabrykowane długości 7 i 8,5 m spełniające
wymagania BN-3231-24.
5.4.
Głębokość zakopania słupów
W warunkach normalnych głębokość zakopania słupów powinna być: 1,4÷1,5 m w gruncie twardym,
1,7 m w gruncie średnim, 1,9 m w gruncie miękkim.
5.5.
Podpory
Powinny być wykonywane z zachowaniem następujących postanowień:
- miejsce zamocowania podpory na słupie powinno być nie niŜej na 3/4 długości nadziemnej słupa,
- kąt zawarty między osiami słupa i podpory nie powinien być mniejszy od 30º i nie większy od 45º,
- wymiary podpory w miejscu połączenia ze słupem powinny być zbliŜone do wymiarów słupa w tym
miejscu,
- połączenie podpory ze słupem prefabrykowanym powinno być wykonane za pomocą
wsporników wg BN-3231-09, a ze słupem drewnianym za pomocą śruby M20.
- głębokość zakopania podpory prefabrykowanej słupa kablowego nie powinna być mniejsza niŜ 1,2 m.
5.6.
Zabezpieczenie wprowadzeń i wstawek kablowych
Zabezpieczenie wprowadzeń i wstawek kablowych naleŜy wykonać zgodnie z normą BN-8984-22.
5.7.
Zawieszanie kabli
W liniach kablowych miejscowych nadziemnych naleŜy stosować kable XzTKMXpwn wg PN-T90333.
Kable nadziemne naleŜy zawieszać na słupach teletechnicznych jako punktach wsporczych.
W zaleŜności od charakteru linii jej zakończenie moŜe być zrealizowane w skrzynce kablowej.
Tory linii nadziemnej powinny być zabezpieczone wg BN-8984-22, natomiast zabezpieczenie słupów
powinno być wykonane wg BN-8984-03. Linka nośna powinna być uziemiona na końcach linii oraz
na wszystkich słupach, na których znajdują się uziemienia.

Wysokość zawieszenia kabla wzdłuŜ ulic i dróg powinna być taka, aby przy największym zwisie
normalnym odległość pionowa nie była mniejsza niŜ:
3,5 m od powierzchni ziemi dla linii biegnących wzdłuŜ dróg publicznych, w miejscach
niedostępnych dla pojazdów i cięŜkiego sprzętu rolniczego, 4m od powierzchni ziemi dla linii
biegnących
przez pola uprawne i przy zjazdach na pola uprawne, nad wjazdami do zabudowań gospodarczych, 5m
przy skrzyŜowaniach z ulicami z drogami i wjazdami do bram.
Elementy nośne powinny być zakończone napręŜnikami śrubowymi wg BN-3233-11.
5.8.
Wprowadzanie kabli na słupy kablowe
Odcinek kabla wprowadzony do skrzynki kablowej na słupie linii napowietrznej powinien być
zabezpieczony rurą PCW do wysokości 3 m w górę i 0,5 m w dół od powierzchni terenu. Przy słupie
powinien być ułoŜony zapas kabla zgodnie z BN-8984-22. Wprowadzone na słup kable naleŜy
zakończyć głowicami lub łączówkami, mocowanymi w skrzynkach kablowych wg BN-3231-25 lub
30x2 wg BN-3231-28.
Zabezpieczenie kabli wprowadzonych na słupy od wyładowań atmosferycznych i oddziaływań linii
elektroenergetycznych powinno odpowiadać wymaganiom wg BN-8984-22.
5.9.
Zakończenia kabli w głowicach kablowych lub łączówkach
Kable telefoniczne w skrzynkach i powinny być zakończone łączówkami 10x2 lub głowicami
kablowymi typu GKM wg BN-3233-07.
Metalowe pudła głowic lub konstrukcje wsporcze głowic powinny być uziemione.
Sposób wykonania uziemienia powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-8984-03.
Głowice lub łączówki powinny być tak umieszczone, aby nie było utrudnione wykonywanie prac
instalacyjnych i konserwacyjnych.
5.10. DemontaŜ linii
DemontaŜ polega na:
demontaŜu przewodów ze słupów,
sprawdzeniu stanu przewodów i ich posegregowaniu,
demontaŜu haków,
wykonaniu wykopów wokół słupów,
wyjęciu słupów z wykopów,
zasypaniu wykopów i uporządkowanie terenu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Zasady wykonania kontroli robót
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót.
Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania
InŜynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją
Projektową oraz wymaganiami ST, norm i przepisów.
Przed przystąpieniem do badania wykonawca powinien powiadomić InŜyniera o rodzaju i terminie
badania.
Po wykonaniu badania wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji InŜyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie InŜyniera o zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, którą moŜe
kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez InŜyniera.
Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności przedstawicieli
Urzędu Telekomunikacyjnego.
Jakość robót musi uzyskać akceptację tych instytucji.
6.2.

Kontroli jakości wykonania linii telekomunikacyjnej

6.2.1.

Sprawdzenie prawidłowości przebiegu linii na zgodność z Dokumentacją Projektową
polega na zmierzeniu w terenie domiarów do słupów i odległości między słupami. Pomiary
naleŜy wykonać za pomocą taśmy pomiarowej, zaokrąglając wyniki pomiarów z dokładnością
do 0,5 m.
Sprawdzenie wykonania zbliŜeń i skrzyŜowań z obiektami polega na oględzinach w terenie.
Sprawdzenie wykonania oraz ustawienia słupów kablowych na zgodność z Dokumentacją
Projektową polega na oględzinach w terenie.
Sprawdzenie wykonania i ustawienia podpór polega na sprawdzeniu doboru podpory oraz
sposobu połączenia ze słupem.
Sprawdzenie wykonania znakowania
polega na skontrolowaniu kolejności i

6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.

trwałości wykonanej numeracji.
6.2.6. Sprawdzenie głębokości zakopania słupów i podpór polega na zbadaniu:
- ustoju i głębokości zakopania słupów,
- ustoju i głębokości zakopania podpór,
6.2.7. Sprawdzenie montaŜu osprzętu polega na zbadaniu
-zastosowanego osprzętu, -montaŜu osprzętu.
6.2.8. Sprawdzenie jakości montaŜu i rodzaju zastosowanych kabli polega na zbadaniu:
- montaŜu kabli,
- zastosowania kabli zgodnie z Dokumentacją Projektową.
6.2.9. Sprawdzenie wysokości zawieszenia kabli
polega na pomiarach za pomocą łaty mierniczej odległości między powierzchnią ziemi lub drogi a
najniŜszym punktem kabla lub między przewodami krzyŜujących się linii
6.2.10. Wykonanie prób i badań elektrycznych
NaleŜy wykonać następujące próby i pomiary:
- próby kabli na przerwy i zwarcia naleŜy sprawdzić między Ŝyłami w kaŜdym kablu dla 2% Ŝył lecz
nie
mniej niŜ dla 1 pary,
- pomiar rezystancji izolacji Ŝył naleŜy wykonywać dla 1% Ŝył kaŜdego kabla,
6.3. Ocena wyników badań
Przedstawioną do odbioru telekomunikacyjną linię napowietrzną naleŜy uznać za wykonaną zgodnie z
wymaganiami normy, jeŜeli badania podane wyŜej dały wyniki pozytywne. Elementy linii, które w
wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną, powinny być poprawione lub wymienione
i ponownie zgłoszone do odbioru.
7.
OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową linii telekomunikacyjnej jest 1 km.
8.
ODBIÓR ROBÓT
Przy odbiorze naleŜy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową.
Po wykonaniu przebudowy linii telekomunikacyjnej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu następujące dokumenty:
aktualną Dokumentację Projektową Powykonawczą,
geodezyjną Dokumentację Powykonawczą,
protokoły z dokonanych pomiarów,
protokół odbioru robót zanikających,
protokół odbioru robót dokonany przez właściwy Urząd Telekomunikacyjny.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w projekcie umowy.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawę płatności stanowi wykonanie:
montaŜ słupa kablowego z Ŝerdzi SśT
budowa linii napowietrznej
przełoŜenie istniejących kabli napowietrznych na słup kablowy wprowadzenie kabla na słup kablowy
pomiary zamontowanych linii kablowych
demontaŜ istniejących słupów kablowych
demontaŜ kabli napowietrznych
Cena 1 km przebudowywanej napowietrznej linii telekomunikacyjnej zawiera: geodezyjne wyznaczenie
trasy, koszt materiałów, dostarczenie materiałów, montaŜ linii, demontaŜ kolizyjnych odcinków linii,
transport zdemontowanych materiałów, przeprowadzenie prób i konserwacja w okresie gwarancji,
wykonanie dokumentacji powykonawczej, koszt nadzoru uŜytkownika, inne prace niezbędne do
wykonania przebudowy linii.
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

BN-8984-01
BN-6774-04
PN-B-32250

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie
Klasyfikacja i wymiary.
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Materiały budowlane. Woda do zapraw i betonów.

kablowe.

BN-3233-02
BN-3233-03
BN-3233-19
BN-3233-24
BN-3233-12
PN-B-30000
ZN-TP S.A.-011
ZN-TP S.A.-012
ZN-TP S.A.-018

ZN-TP S.A.-023
ZN-TP S.A.-025

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnia kablowa Ŝelbetowa
prefabrykowana SK-2.
Prefabrykowana przykrywa Ŝelbetowa.
Cement portlandzki.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.
Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe przepustowe
(RHDPEp). Wymagania i badania. ZN-TP S.A.-021
Uszczelki końców rur.
Wymagania i badania.
Studnie kablowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Taśmy ostrzegawcze i
ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

