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1.CZĘŚĆ OGÓLNA.
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania techniczne
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami i
rurociągami tłocznymi w miejscowościach Lipnik, Leszczków, Gołębiów, Kurów gm. Lipnik.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
SST będzie miała zastosowanie jako dokument przetargowy w wyborze Wykonawcy w trybie
postępowania zgodnym z Ustawą o zamówieniach publicznych.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST.
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
ST-01.00 Roboty ziemne
Kod CPV 45111200-0
ST-02.00 Roboty odwodnieniowe
Kod CPV 45232452-5
ST-03.00 Roboty betonowe
Kod CPV 45231300-8
ST-04.00 Roboty montażowe na sieciach zewnętrznych
Kod CPV 45231300-8
ST-06.00 Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe
nawierzchni drogowych
Kod CPV 45233140-2
Przywołane w ST normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji
Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami z Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjami, w których są
wymienione.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAW OWE
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym
przypadku następująco:
Kierownik budowy - zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. –jednolity tekst Dz. U.
Nr. 207 poz. 2016.
Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi,
Projektant - zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. -jednolity tekst Dz.U. Nr. 207
poz. 2016.
Przedmiar Robót - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych - Dz. U. Nr 202 poz. 2072
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej,
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projekt budowlany - w rozumieniu niniejszego opracowania należy rozumieć zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno - użytkowego - rozdział 2 § 4 ust.l pkt. 1, jako: projekt budowlany w zakresie uwzględniającym
specyfikę robót budowlanych.
Rurociąg ciśnieniowy - rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu zyskanemu
mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST, Specyfikacja
Techniczna) - opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia
standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.
Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia ścieków bytowogospodarczych.
Kanał sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków bytowogospodarczych.
Przykanalik sanitarny - kanał przeznaczony do podłączenia studzienki ściekowej podłączeniowej z siecią
kanalizacyjną.
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Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału na planie, na
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i
prawidłowej eksploatacji kanałów, wspomagająca jego naturalne przewietrzenie.
Studzienka rozprężna - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na końcu przewodu tłocznego celem regulacji
ciśnienia ścieków.
Studzienka odwadniająca - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana w najniższych punktach przewodu
tłocznego służąca dla jego odwodnienia.
Studzienka napowietrzająco-odpowietrzajaca studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na najniższych
punktach przewodu tłocznego służąca do jego odpowietrzenia.
Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą.
Stopnie włazowe - elementy stalowe lub żeliwne zapewniające komunikację pionową w komorach lub
studzienkach.
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek umożliwiający dostęp do urządzeń
kanalizacyjnych
Przepompownia ścieków - kompletne, w pełni zautomatyzowane urządzenie służące do pompowania ścieków
sanitarnych
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.
Wykonawca
powinien
prowadzić
roboty
zgodnie z Dokumentacją Techniczną, SST,
obowiązującymi normami, instrukcjami montażu poszczególnych materiałów opracowanych przez ich producentów
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego
w terminie określonym w
umowie na wykonanie robót. W czasie przekazania terenu budowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy 2
egzemplarze Dokumentacji Projektowej, pozwolenie na budowę, dziennik budowy oraz protokół z wytyczenia trasy
wodociągu i kanalizacji.
Wykonawca wystąpi o uzyskanie zgody na prowadzenie robót w pasie drogowym.
1.5.2.

Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i SST

Dokumentacja Projektowa i SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne
z Dokumentacją
Projektową i SST. Dane określone w tych dokumentach 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 oraz SST
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.3.

Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy powinien być zabezpieczony zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu i przepisami BHP.
W zależności od potrzeb i postępu robót Projekt Organizacji Ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę
na bieżąco.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy
tych zapór i znaków, których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być umieszczone zgodnie z
Projektem Organizacji Ruchu i akceptowane przez Zamawiającego.
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Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres
realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz informacji w tym zakresie nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W trakcie trwania budowy Wykonawca będzie:
- utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz wokół niego,
- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub mienia, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
- lokalizację baz, składowisk ukopów i dróg dojazdowych,
- środki ostrożności i zabezpieczenie przed:
§ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
§ zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami,
§ możliwością powstania pożaru.
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał
sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
pomieszczeń biurowych, socjalnych
i magazynowych 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 powstałym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawczy.
1.5.6.

Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczane do użycia. Nie
dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobaty techniczne, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość
zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeśli wymagają
tego przepisy Wykonawca powinien uzyskać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.
1.5.7.

Ochrona własności publicznej i prywatnej dla otoczenia

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie
informacji dostarczonych przez Zamawiającego o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Zamawiającego i ich właściciela oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
wykonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie, spowodowane przez jego działania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
przez Zamawiającego.
Wykonawca we własnym zakresie uzyska zgodę na wyłączenie linii energetycznych przebiegających w
pobliżu pasa robót na okres niezbędny do wykonania robót. Koszty z tym związane nie podlegają odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową.
1.5.8.

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdu przy transporcie
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materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Zamawiającego. Pojazdy i ładunki, powodujące nadmierne obciążenie, nie będą dopuszczane na świeżo
ukończony fragment robót w obrębie terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni
wszystkie uszkodzone elementy na koszt własny, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera,
1.5.9.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni
i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane
do robót przez pełen okres trwania umowy.
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru.
Utrzymanie powinno
być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczególne elementy były w zadowalającym stanie
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 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 przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły
będzie informował Zamawiającego
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty.
1.5.12. Rozpoczęcie Robót
Inwestor lub w jego imieniu Wykonawca, jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie
rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ oraz projektanta
sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich
rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
a.
oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami
budowlanymi),
b.
oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi.
Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę
wydanej zgodnie z Ustawą z dnia 07.07.1994r - Prawo Budowlane.
2.
2.1.

MATERIAŁY
Warunki dopuszczenia materiałów do wbudowania

Wszystkie materiały powinny być zgodne z projektem i SST. Powinny mieć one aktualne certyfikaty i
atesty dopuszczające je do stosowania w budownictwie oraz pozytywną ocenę higieniczną.
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
Zamawiającego. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem
i niezapłaceniem.
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2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość oraz właściwości i były dostępne
do kontroli przez Zamawiającego.
3.

SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom zawartym w SST. W przypadku braku ustaleń w tych
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu
musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w SST, Dokumentacji projektowej i
wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli SST przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, to
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji zamawiającego nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu
będzie zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST, Dokumentacji projektowej i
wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie
i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Zamawiającego będą usunięte z terenu budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu budowy.
5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
SST oraz poleceniami Zamawiającego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne rozmieszczenie wszystkich elementów robót.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w realizacji robót zostaną, jeżeli wymagać
tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inzyniera kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a także w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 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 Zamawiającego będą wykonane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Inżynier kontraktu podejmować będzie decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, ocena
jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją Dokumentacji
Projektowej i ST .
6.
6.1.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zasady kontroli jakości robót
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Celem kontroli robót będzie 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, sprzęt i zaopatrzenie.
Wykonawca będzie przeprowadzał 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 częstotliwości są określone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań.
Zamawiający będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Zamawiający będzie przekazywał Inżynierowi pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość
tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.2.

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. Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość
udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzał 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 dodatkowych badań pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku 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 Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Zamawiającego.

6.4.

Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
Wyniki badań będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5.

Badania prowadzone przez Inżyniera

Dla celów kontroli i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Inżyniera.
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne,
to Zamawiający 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
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Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.6.

Aprobaty techniczne materiałów

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia
materiały wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadające aprobaty techniczne właściwych instytucji oraz
certyfikat lub świadectwo zgodności producenta.
Produkty przemysłowe będą posiadały certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
Inżynierowi.
Materiały posiadające certyfikaty, a urządzenia – ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości
z SST to takie materiały lub urządzenia
zostaną odrzucone.
6.7.
6.7.1.

DOKUMENTY
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 robót. 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 po drugim bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej i SST,
uzgodnienie przez Inżyniera harmonogramu robót,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w
ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inżyniera,
datę zarządzenia wstrzymania robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów
robót,
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatury powietrza oraz inne dane (np. wilgotność powietrza w okresie wykonywania robót
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
dane dotyczące czynności geodezyjnych 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,
inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Zamawiającemu do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia
lub zajęciem stanowiska.
6.7.2.

Księga obmiaru

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót prowadzone są w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w
ślepym kosztorysie.
6.7.3.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów orzeczenia o jakości materiałów recepty robocze i
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inżynierem. Dokumenty
te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny one być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.
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6.7.4.

Pozostałe dokumenty
Do dokumentów związanych z robotami zalicza się także następujące dokumenty:
protokóły przekazania placu budowy,
umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,
protokóły z odbioru robót,
protokóły z narad i ustaleń,
korespondencję związaną z robotami.

6.7.5.

Przechowywanie dokumentów

Dokumenty związane z robotami będą przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Obowiązek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na jego
życzenie.
7.
7.1.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST, w
jednostkach w ślepym kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiary, co najmniej na trzy dni przed terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do
księgi obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą dla celów płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.
7.2.

Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane
poziomo wzdłuż linii osiowej.

7.3.

Dokumenty do odbioru końcowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół
odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego
przez Inżyniera.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
a) Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,
b) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,
c) uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i
ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
d) recepty i ustalenia technologiczne,
e) dzienniki budowy i księgi obmiaru,
wyniki Jeżeli SST właściwa dla danych robót nie wymaga tego inaczej to powierzchnia
wyliczana będzie w m 2 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.
7.4.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Zamawiającego.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji.
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Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez W ykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.
7.5.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót,
a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego
załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST roboty podlegają następującym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu.
8.2.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonania
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu
robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i geodezyjną dokumentację powykonawczą oraz ocenę wizualną 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 końcowym robót.
8.4.

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór końcowy robót nastąpi
w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów o których mowa w punkcie 1.12.5.
Odbioru końcowego robót dokona Zamawiający w obecności Wykonawcy. Zamawiający 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 końcowego robót Inżynier zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych, zwłaszcza, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, lub nie
zakończenia pełnego zakresu robót, Inżynier przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
8.4.1.

Dokumenty do odbioru końcowego robót
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół
odbioru końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
a)Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,
b)Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,
c)uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
d)recepty i ustalenia technologiczne,
e)dzienniki budowy i księgi obmiaru,
f) pomiarów kontrolnych, badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych z SST
g) aprobaty techniczne, certyfikaty i świadectwa zgodności wbudowanych materiałów,
h) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z SST,
i) sprawozdanie techniczne,
j) geodezyjną dokumentację powykonawczą,
k) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
- zakres i lokalizację wykonywanych robót,
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
- zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robót w stosunku do ustaleń Dokumentacji
Projektowej i SST,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
W przypadku, gdy wg Inżyniera, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru końcowego, Zamawiający w porozumieniu
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez Inżyniera roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inżyniera. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy
Inżyniera.
Po wykonaniu wszystkich robót poprawkowych i uzupełniających przeprowadzony zostanie odbiór
ostateczny.

9. ROZLICZENIE ROBOT
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 pozycji będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty
w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. Inwestor wymaga, aby Wykonawca uwzględnił w wycenie
ofertowej następujące czynniki:
q obsługę geodezyjną budowy,
q inwentaryzację końcową i naniesienie obiektu(-ów) na plan,
q konieczność umocnienia wykopów,
q konieczność odwodnienia wykopów, wymiany gruntów, wykonywania dróg montażowych, wykonywania,
montażu i demontażu deskowań, pielęgnowania betonu wykonywania wszelkich innych robót dodatkowych
i pomocniczych na placu budowy i stanowiskach roboczych,
q badania jakości materiałów,
q próby odbiorów technicznych,
q wyładunek, załadunek oraz transport materiałów, maszyn i urządzeń,
q próbny i docelowy montaż maszyn i urządzeń,
q wywóz śmieci i gruzu oraz segregację odpadów,
q zabezpieczenia i inne przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
q utrzymanie placu budowy, w tym oświetlenie i dozór, zabezpieczenie robót, materiałów i urządzeń przed
deszczem, słońcem i mrozem, ogrodzenie placu budowy, zapewnienie zasilania w energię elektryczną i
telefony,
q zajęcie pasów drogowych i innych terenów oraz tymczasową organizację ruchu,
q uprzątnięcie i likwidację placu budowy po zakończeniu prac,
q naprawę dróg lokalnych wykorzystywanych do transportu,
q opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za materiały, robociznę i sprzęt,
q przeszkolenie pracowników służb eksploatacyjnych Inwestora,
q różnice kursowe walut,
q wprowadzenie nowych ceł lub podatków,
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q
q

ubezpieczenia,
ryzyko, to jest prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych czynników jest różne, które również należy
oszacować i uwzględnić w ofercie. Inwestor ma obowiązek wskazać ryzyka dostrzeżone do czasu
przygotowania przetargu; samo ryzyko, (czyli odpowiedzialność za niekorzystne skutki wystąpienia
poszczególnych czynników) ponosi jednak Wykonawca. Partycypacja Inwestora w odpowiedzi na ryzyko lub
w ponoszeniu skutków wystąpienia określonych czynników ma miejsce w ściśle określonych przez procedury
FIDIC sytuacjach.

Cena jednostkowa powinna więc obejmować:
robociznę bezpośrednią,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
wartość pracy sprzętu (w tym dzierżawa i amortyzacja) wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
q koszty pośrednie, w skład których wchodzą płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru,
koszty prób i badań laboratoryjnych, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania
robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów itp., ekspertyzy
dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu wykonawcy uwzględniające w/w czynniki,
q zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić
czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
q podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycje w wycenianym przedmiarze
robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót. Opisy pozycji w
przedmiarze robót nie mogą być traktowane jako wyczerpujące i muszą być odczytywane w powiązaniu
z pozostałą dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, podającą szczegółowe wymagania techniczne i
szczegółowe zakresy prac podstawowych i pomocniczych, które należy uwzględnić w stawkach i cenach
podanych dla poszczególnych pozycji przedmiaru. Oferentom nie zezwala się na samodzielne dodawanie
żadnych nowych pozycji w którejkolwiek części przedmiaru robót. Jeżeli w układzie pozycji przedmiaru robót, w
opisie pozycji przedmiaru lub w opisie zakresów poszczególnych pozycji przedmiaru podanym w specyfikacjach
technicznych, nie uwzględniono pewnych prac (faz operacyjnych) związanych z wykonaniem danych robót,
to koszty tych prac powinny być uwzględnione w stawkach i cenach wpisanych przez oferentów przy tych czy
innych pozycjach przedmiaru. Zamawiający uprzedza, że wybrany Wykonawca robót nie otrzyma wynagrodzenia
za wykonanie tych robót, które stanowiły pozycje przedmiaru, a dla których Wykonawca nie umieścił w
wycenionym przedmiarze żadnej stawki lub ceny. Obowiązuje zasada, że stawki i ceny dla tych pozycji są pokryte
przez stawki i ceny podane w innych pozycjach wycenionego przedmiaru robót.
Ceny jednostkowe robót umieszczone w wycenionym przedmiarze muszą być kompletne, to znaczy
muszą obejmować koszty wszystkich prac, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania poszczególnych
robót z dokumentacja projektową i specyfikacjami technicznymi.
Zamawiający nie będzie dopłacał Wykonawcy np. za deskowania, rusztowania, utrudnienia, warunki
zimowe, obsługę geodezyjną budowy, zajęcie chodników lub jezdni na potrzeby budowy, pielęgnację betonu,
porządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i tym podobne okoliczności, które doświadczony wykonawca
powinien był prawidłowo rozpoznać na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji i wizji lokalnej placu
budowy oraz uwzględnić w kalkulacji stawek dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót.
q
q
q

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowiązującymi w Polsce.
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, instrukcje.
Należy
je
traktować
jako
integralną
część
i
należy
je
czytać
łącznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełnia
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie później niż 30 dni przed data składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.
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1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych
przy wykonywaniu wykopów i ukształtowaniu terenu w ramach projektu w ramach projektu „Budowa kanalizacji
sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Lipnik, Leszczków, Gołębiów i Kurów, gm. Lipnik.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w. 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonaniu wykopów, robót
związanych z wycinka drzew i ukształtowania terenu.
Wykopy pod sieć należy wykonać o ścianach pionowych obudowanych sprzętem mechanicznym zgodnie z
normami PN-B-10736:1999 oraz PN-68/B-06050.
1.3.1 Wykopy liniowe pod rurociągi
Roboty ziemne obejmują:
-Wykopy próbne celem ustalenia dokładnej lokalizacji i wysokościowego posadowienia istniejącego
uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie krzyżujące się z wykopami należy zabezpieczyć poprzez obudowanie i
podwieszenie w wykopie.
-Wytyczenia trasy przewodów, osi i rzędnych studzienek winien dokonać uprawniony geodeta. ;
- Wykopy mechaniczne w wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach umocnionych w zależności od
zagłębienia przewodu i warunków gruntowych grodzicami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie można stosować
szalunki systemowe dobrane stosownie do warunków gruntowych i zagłębienia. W miejscu występowania
istniejącego uzbrojenia roboty prowadzić ręcznie.
- Przy wykopach mechanicznych część przydenną wykopów należy dokopać do projektowanych niwelet
w sposób ręczny
-Na odcinkach, gdzie w podłożu występują grunty spoiste lub organiczne wykopy należy przegłębić
celem wykonania podsypek wyrównawczych lub „poduszek” z piasku.
- Wykonanie zagęszczonych podsypek z piasku średnioziarnistego.
- W gruntach piaszczystych przewód można posadowić bezpośrednio na gruncie rodzimym,
pozbawionym kamieni.
- Przygotowanie podłoża z uformowaniem na kąt 90o, tak, aby do podłoża przylegała 1/4 obwodu rury.
- Uformowanie dołków montażowych w miejscach połączeń rur.
- Wykonanie zagęszczonej obsypki ochronnej przewodu, obsypkę wykonywać warstwami z
jednoczesnym demontażem szalunku przydennej części wykopu
- Stopień zagęszczenia podsypki i obsypki winien być kontrolowany i wynosić wg standardowej próby
Proctora I = 95%. Obsypkę ochronną wykonywać warstwami do wysokości 30 cm powyżej wierzchu rury.
- Do wysokości 30 cm ponad lico rury zagęszczać ostrożnie przy pomocy lekkich urządzeń
zagęszczających po obu jej stronach, zwracając uwagę by nie zagęszczać bezpośrednio dotykając rury,
pozostałą część wykop u można zagęszczać mechanicznie przy pomocy średnich i ciężkich urządzeń
mechanicznych zasypując warstwowo, co 15 cm gruntem rodzimym,
- Odwóz nadmiaru gruntu.
1.3.2. Wykopy pod obiekty sieciowe (studnie i komory)Roboty ziemne obejmują:
-Wykopy otwarte na głębokość do 4,5 m.
-Przygotowanie podłoża do posadowienia studni.
-Wykopy pod stopy fundamentowe wykonywać w porze o najmniejszej ilości opadów atmosferycznych.
Ostatnią warstwę gruntu pod lawę należy zdjąć ręcznie i tuż po wykonaniu wykopów ułożyć warstwę chudego
betonu grubości 10 cm.
-Zasypka wykopów z odwiezieniem nadmiaru urobku.
- Zagęszczenie zasypki.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz
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ST-00.00
1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest
odpowiedzialny
za jakość
wykonania Robót
oraz
ich
zgodność
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Ogólne wymagania podano w ST-00.00.
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z realizacją wykopów dla potrzeb ułożenia kanalizacji sanitarnej z przyłączami i
pompowniami ścieków w miejscowości Lipnik, Leszczków, Gołębiów i Kurów. Szczegółowy zakres poszczególnych
elementów robót przedstawiony został w kosztorysach nakładczych.
2.

MATERIAŁY

 Grunt z wykopów.
 Grunt piaszczysty na uzupełnienie ewentualnych ubytków gruntu w wysokości podłoża
 Piasek średnioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek (jeżeli zajdzie potrzeba wymiany
gruntu) wg PN-B-11113:1996.

3.

SPRZĘT

Do wykonania wykopu, który można wykonać mechanicznie, używana będzie koparka, a do jego
zasypania spycharka gąsienicowa. Wykop zagęszczany będzie zagęszczarkami wibracyjnymi.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze niekorzystnego
wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zagęszczania. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za wybrane przez siebie
metody robót i sprzęt w celu uzyskania odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia.
4.

TRANSPORT

Grunt odwożony będzie samochodem samowyładowczym na miejsce składowania niezwłocznie po jego
pozyskaniu. Ilość środków transportu powinna być dostosowana do objętości gruntu, technologii odspajania i
załadunku oraz odległości transportu.
5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne warunki wykonania robót

Wykopy pod sieć należy wykonać o ścianach pionowych obudowanych sprzętem mechanicznym
zgodnie z normami PN-B-10736:1999 oraz PN-68/B-06050.Wykop będzie głównie wykonywany jako
wąskoprzestrzenny, oszalowany Z uwagi na istniejące uzbrojenie roboty należy prowadzić za wiedzą i pod
nadzorem właściwych służb. Wykonawca przed rozpoczęciem robót ziemnych trwale wyznaczy przebieg urządzeń
podziemnych wskazanych w Dokumentacji Projektowej. W czasie prowadzenia robót w pobliżu przebiegających
obok wykopu napowietrznych lub podziemnych linii energetycznych, linie te należy okresowo wyłączyć.
W przypadku pojawienia się wody w wykopie należy zainstalować urządzenia odwadniające,
zabezpieczyć wykopy przed napływem wód opadowych i powierzchniowych. W trakcie realizacji robót ziemnych
należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i
przewodu oraz kontrolę rzędnych law
W trakcie prowadzenia robót przygotowawczych i ziemnych obowiązują również poniższe ogólne
zalecenia dotyczące czynności zabezpieczających:
·
przy natrafieniu na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne należy
niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora oraz odpowiednie władze konserwatorskie, wstrzymując
jednocześnie na obszarze wykopalisk roboty, aż do decyzji tych władz,
·
w przypadku napotkania przedmiotów wybuchowych lub niebezpiecznych (np. zapalniki,
pociski, bomby lotnicze, beczki lub naczynia z płynami łatwopalnymi itp.) względnie przedmiotów trudnych
do identyfikacji, należy:
- wszelkie roboty w obrębie odkrycia natychmiast przerwać,
- miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi,
- zawiadomić najbliższy posterunek Policji oraz władze administracyjne, na terenie których nastąpiło
odkrycie, a dalsze prace mogą być wykonane za zezwoleniem tych organów zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie,
·
jeżeli w obrębie prowadzonych robót ziemnych napotka się na urządzenia podziemne (np.
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5.2.

instalacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne cieplne, gazowe, elektryczne, drenażowe itp.), nie przewidziane
w dokumentacji technicznej, wówczas roboty należy przerwać, powiadomić inwestora i nadzór autorski,
a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór
nad tymi urządzeniami,
w przypadku natrafienia, w trakcie wykonywania robót ziemnych na nie przewidziane w
dokumentacji technicznej warunki wodno-gruntowe, uniemożliwiające lub w znacznym stopniu
utrudniające prowadzenie robót należy niezwłocznie powiadomić inwestora i nadzór autorski celem
podjęcia odpowiednich decyzji.
Wyznaczenie robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. Wytyczenie robót powinno być wykonane
przez geodetę z uprawnieniami. Projektowaną oś przewodu (kanału) należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i
widoczny z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych
palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami.
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików. Kołki należy wbić na każdym
załamaniu trasy. Na odcinkach prostych paliki powinny być zabite co 30 –50 metrów, jednak nie mniej niż 3 punkty
na jeden odcinek. Po dwu stronach wykopu wbija się kołki, tak aby istniała możliwość odtworzenia jago osi
podczas prowadzenia robót.
5.3.

Wykonanie wykopu

Dla potrzeb ułożenia rurociągów wykop wykonywany będzie mechanicznie. W pobliżu skrzyżowań z
uzbrojeniem podziemnym, w odległości 2,5m od skrzyżowania w każdą stronę, wykop powinien być wykonywany
ręcznie Uzyskany z wykopu grunt częściowo zostanie wywieziony poza teren placu budowy. Część gruntu (50%
urobku) po ułożeniu rurociągu w wykopie transportowana będzie ponownie na plac budowy w celu częściowego
zasypania nim wykopów. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu w odległości, co
najmniej 1 m od krawędzi wykopu lub bezpośrednio wywożony samochodami samowyładowawczymi.
Wykop powinien być rozpoczęty od najniższego miejsca, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wód z
wykopu po jego dnie. Wykop należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Przy zmechanizowanym
wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co
najmniej 20cm, przy ręcznym wykonywaniu robót pozostawiona warstwa gruntu powinna mieć grubość 5cm.
Wykonanie wykopów powinno być prowadzone w sposób zabezpieczający grunt przed nadmiernym
zawilgoceniem i nawodnieniem. Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które
spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich
gruntami przydatnymi na własny koszt.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej.
Tolerancja rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać 3cm dla gruntów zwięzłych, 5cm dla gruntów
wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi 5cm.
Drabiny umożliwiające zejście do wykopu powinny być usytuowane nie rzadziej niż co 20m. Powinny
być przymocowane do deskowań, tak aby nie groziło niebezpieczeństwo ich poślizgu lub przechyłu.
Wokół wykopu należy ustawić poręcze ochronne na wysokości 1,1m ponad terenem i ustawione w
odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu.
W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopu pomostami
z barierkami dla przejścia pieszych. Wykopy należy właściwie oznakować i oświetlić w nocy.
5.4. Przygotowanie podłoża.
Przewody układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do
wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania:
 Nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm
 Materiał nie może być zmrożony
 Nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału
5.5..Przewody tłoczne z rur polietylenowych:
Na odcinkach, gdzie w podłożu występują grunty piaszczysty, pozbawione kamieni, przewody należy
układać bezpośrednio na gruncie rodzimym, przy zachowaniu zasad wymienionych poniżej:
-celem zapewnienia właściwego zagęszczenia obsypki ochronnej część przydenną
wykopu (ochronną) niezależnie od rodzaju wykopu ( szerokoprzestrzenny lub szalowany) należy
wykonać jako szalowaną.
- niezależnie od sposobu wykonywania wykopu część przydenną należy dokopać
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ręcznie
-bezpośrednie podłoże uformować na kąt 90o tak, aby do gruntu przylegało około
1/4 obwodu rury
- ułożone przewody należy zabezpieczyć obsypką ochronną z piasku j. w.
zagęszczonego. Stopień zagęszczenia podsypki i obsypki winien być kontrolowany
i wynosić wg standardowej próby Proctora I = 95%
- obsypkę ochronną wykonywać warstwami do wysokości 30 cm powyżej wierzchu rury.
Uwaga: Ze względu na możliwość naruszenia struktury obsypek przy demontażu szalowania należy zachować
następujący sposób ich wykonania:
 obsypkę wykonywać warstwami z jednoczesnym demontażem szalunku przydennej części
wykopu
 zagęszczenie warstwy obsypki wykonać po demontażu pasa szalunku w jej obrębie
 po zagęszczeniu pierwszej warstwy ułożyć kolejną, i demontować szalunek
w jej obrębie, zagęścić itd.
Na odcinkach, gdzie w podłożu występują grunty spoiste przewody z PE należy układać na
równomiernie zagęszczonej podsypce z piasku średniego dobrze uziarnionego grubości min. 0,10 m,
przestrzegając zasad wyszczególnionych powyżej. W miejscach, gdzie zachodzi konieczność odwodnienia
drenażem grubość podsypki należy zwiększyć do 0,20 m. Celem uniknięcia infiltracji wód gruntowych wzdłuż
wykonanych podsypek należy, co około 10 m przerywać je ekranem z gruntu nieprzepuszczalnego.
5.5. Zasypanie wykopu
Wykop dla rurociągu sieci kanalizacyjnej w całej długości zostanie zasypany gruntem rodzimym.
Wykopy wykonane mechanicznie zasypane zostaną mechanicznie , a wykopy wykonane ręcznie również ręcznie.
Przy zasypywaniu wykopu pod jezdnią należy zostawić miejsce na warstwy konstrukcyjne drogi.
Zasypywanie wykopu powinno być wykonywane bezpośrednio po zakończeniu i odbiorze wykonanej
kanalizacji. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być
oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. Używany do zasypywania grunt powinien być nie
zamarznięty i bez zanieczyszczeń.
Zasypkę wykopu należy prowadzić warstwami grubości 20cm, zagęszczając każdą warstwę. Do
układania następnej warstwy można przystąpić dopiero po stwierdzeniu prawidłowego wykonania i zagęszczenia
warstwy poprzedniej. Każda warstwa gruntu powinna być jak najszybciej zagęszczona po jej ułożeniu. Wilgotność
gruntu zagęszczonego powinna być zbliżona do optymalnej. Jeśli wilgotność jest mniejsza niż 0,8 wartości
wilgotności optymalnej, zagęszczoną warstwę gruntu należy polewać wodą. Jeśli wilgotność gruntu jest większa
od wilgotności optymalnej o ponad 20% jej wartości, grunt należy osuszyć.
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i wbudować nowy materiał, o ile
Zamawiający nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy.
Uwaga: Ze względu na możliwość naruszenia struktury obsypek i zasypki wykopów przy demontażu szalowania
należy zachować następujący sposób ich wykonania:
 obsypkę wykonywać warstwami z jednoczesnym demontażem szalunku przydennej części
wykopu
 zagęszczenie warstwy obsypki wykonać po demontażu pasa szalunku w jej obrębie
 po zagęszczeniu pierwszej warstwy ułożyć kolejną, i demontować szalunek
w jej obrębie, zagęścić itd.
Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego na całej długości
trasy.
Po zakończeniu robót w pasie drogi gminnej należy wykonać odtworzenie poboczy oraz rowów
odwadniających na całym odcinku prowadzonych robót.
6.

KONTROLA JAKOŚCI I PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 1.9.
niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie wykonania robót polega na:
sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową, SST i zaleceniami Zamawiającego
sprawdzeniu zgodności wykonania robót z uwzględnieniem tolerancji określonych w niniejszej
specyfikacji.
Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie
i z częstotliwością gwarantującą
zachowanie wymagań dotyczących jakości robót.
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia powinno wykonać się zgodnie z normą BN-77/8931-02

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Lipnik, Leszczków,
Gołębiów i KURÓW GM. LIPNIK
6.1.

OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót ziemnych jest 1m 3 wykonanych robót.
Obmiar robót nie powinien obejmować objętości nie wykazanych w dokumentacji projektowej za
wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera.
6.2.

ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z SST p. 1.12. Roboty ziemne uznaje się za
wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST, jeżeli wszystkie wyniki badań okazały się zgodne z
wymaganiami.
W przypadku gdy choć jeden element wykonano niezgodnie z wymaganiami, Wykonawca
zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami
i przedstawić je do ponownego
odbioru.
6.3.

PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN-68/B-02480
- PN-74/B-04452
- PN-88/B-04481
- PN-/B-06050:1999
- BN-77/8931-12
- BN-83/8836-02

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów.
Grunty budowlane. Badania polowe.
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
Roboty ziemne. Wymagania i próby odbiorowe.
Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

6.4. Inne materiały
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu
1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
rozbiórkowych.
Instrukcja oznakowania robót prowadzących w
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
1990 r.)

Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca
wykonaniu robót budowlano-montażowych i
pasie drogowym (Załącznik
nr 1 do
oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY ODWODNIENIOWE
(ST-02.00)
Kod CPV 45232452-5
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1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
robót odwodnieniowych wykopów liniowych oraz robót odwodnieniowych przy wykopach pod kanalizację
sanitarną w miejscowościach Lipnik, Leszczków, Gołębiów i Kurów, gm. Lipnik
.
1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót odwodnieniowych koniecznych do wykonania
robót kanalizacyjnych. Roboty odwodnieniowe realizowane będą instalacją odwodnieniową i igłofiltrową.
Odwodnienie igłofiltrami:
 wpłukanie igieł
 ułożenie przewodu ssawnego i podłączenie igieł
 ułożenie przewodu tłocznego
 pompowanie
 demontaż instalacji

1.3. OKREŚLENIA PODSTAW OWE
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz ST-00.00.
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1.4. W YMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną .

wykonania

robót

oraz

za

ich

zgodność

Szczegółowe wymagania dotyczące Robót
Dno wykopu należy utrzymywać w stanie suchym przez cały czas trwania robót montażowych.
2. MATERIAŁY

 selekcjonowany grunt piaszczysty na wykonanie podsypki i obsypki filtracyjnej,
 tłuczeń, żwir do wykonania warstwy filtracyjnej
3. SPRZĘT

 zestaw igłofiltrowy z agregatem pompowo - próżniowym i o rurowaniem
 pompy odwodnieniowe i inny sprzęt - odpowiadający pod

względem typów
i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera.

4. TRANSPORT
Samochód skrzyniowy i inne środki
i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji

transportu

odpowiadające,

pod

względem

typów

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogólne
Wymagania ogólne podano w ST-00.00.
5.2.Wymagania szczególne wykonania robót
Odwodnienie igłofiltrami

 Przyjęto igły w rozstawione jednostronnie, co około 1,0 m
 Górną krawędź filtra zapuszczać na głębokość 0.50 m poniżej dna wykopu.
 Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę za pomocą pompy

przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej.


Zastosowane zestawy igłofiltrowe oraz agregaty pompowo – próżniowe winny posiadać parametry nie
gorsze niż niżej wymienione.
·

długość kompletu instalacji igłofiltrowej (złożona z 10 pięciometrowych odcinków kolektora ssącegoo
średnicy 133 mm-

50 m

·

rozstawa króćców kolektora-

·

długość pojedynczego igłofiltru-

·

długość filtru właściwegoDo pompowania przyjęto stosowany
AI-81 o następujących parametrach technicznych:

5 i 7,0 m
0,30 m
powszechnie agregat pompowo-próżniowy dwupompowy
87 m3/h

·

wydajność wody max. -

·

wydajność powietrza

·

podciśnienie max, m słupa wody-

·

wysokość tłoczenia-

·

1m

-

34 m3/h
9,5 m
20 m

zapotrzebowanie na moc9,5 kW
Instalacje igłofiltrową należy zamontować przed rozpoczęciem robót ziemnych poniżej aktualnego
poziomu zwierciadła wody gruntowej. Igłofiltry należy opuszczać w grunt za pomocą rur wpłukujących i przy
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użyciu pomp. W odległości ok. 1,0 m od górnej krawędzi wykopu. Ze względu na to, że przewiduje się wykonanie
obsypki filtracyjnej, zapuszczanie igłofiltrów należy prowadzić za pomocą rury obsadowej
Kolektor ssący instalacji igłofiltrowej jak również agregat pompowy należy umieścić w jak najmniejszej
odległości od poziomu wody (jak najniżej) gdyż stwarza to najkorzystniejsze warunki pracy dla instalacji
igłofiltrowej.
Wodę z wykopów przewiduje się odprowadzać do istniejącej sieci na terenie budowy jak również w
lokalne zaniżenia, rowy, stawy itp.. Warunki odprowadzenia tych wód powinny być zgodne z ustawą z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z póź. zmianami). Odprowadzenie wody powinno być
wykonane również tak, aby woda z wykopu nie wracała do niego ani po terenie, ani przez podłoże gruntowe.
Normalną eksploatację igłofiltrów poprzedzać powinno pompowanie otwierające. Podczas tego
pompowania należy obserwować wskazania wakuometru i stopień zanieczyszczenia wody pobieranej przez
igłofiltry. Podciśnienie należy zwiększać stopniowo (o ok. 0,01 MPa) w odstępach czasu pozwalających
na odpompowywanie cząstek drobnych z gruntu przy filtrach. Czas ten powinien wynosić ok. 3 h, a każdy
następny stopień podciśnienia ok. 15-30 min.
Po zakończeniu pompowania otwierającego można rozpocząć pompowanie eksploatacyjne. Jednym z
podstawowych warunków skutecznego odwodnienia jest zachowanie ciągłości pompowania. Każda przerwa w
pompowaniu może się stać przyczyną nieuzyskania osiągniętej wcześniej depresji. Ewentualne ponowne
uruchomienie instalacji po przerwie przeprowadzać należy powoli, zwiększając stopniowo podciśnienie.
Proces odwodnienia należy kontrolować za pomocą sprawnych urządzeń pomiarowo-kontrolnych, takich jak
wakuometry, piezometry, i wodomierze.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00.
6.2.Kontrola i badania w trakcie Robót i odbi oru
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inżyniera.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00.
7.2.Jednostki obmiaru






mb dla ułożonych przewodów (ssawnych i tłocznych)
sztuki dla studzienek zbiorczych
sztuki dla igłofiltrów
godz. dla pompowania wody

8. ODBIÓR ROBOT
8.1.Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.
8.2. W arunki szczegółowe odbioru Robót
Odbiór techniczny instalacji następuje po zakończeniu robót ziemnych i trwa aż do zakończenia robót
montażowych. Należy sprawdzić:
 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową j zapisami w Dzienniku Budowy,
 przez cały czas robót montażowych należy kontrolować poziom obniżonego zwierciadła wody
 w trakcie robót odwodnieniowych należy obserwować stan przyległych obiektów
9. PRZEPISY ZWĄZANE

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom II Instalacje
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sanitarne i przemysłowe"

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY BETONOWE
(ST-03.00)
Kod CPV 45231300-8
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1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem
niniejszej Specyfikacji Technicznej są
i odbioru robót betonowych prace betonowe przy obiektach sieciowych.

wymagania

dotyczące

wykonania

1.2. ZAKRES STOSOW ANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót betonowych przy następujących elementach:
1.3.1. POSADOWIENIE OBIEKTÓW SIECIOWYCH
Studnie z kręgów żelbetowych posadowić na warstwie wyrównawczej z betonu B-7,5 o grubości 10 cm.
Pozostałe części studzienek wg ST-04.00 - ROBOTY MONTAŻOWE.
Ze względu na występujący poziom wody przepompownie ścieków należy zabezpieczyć przed wyporem stosując
płytę fundamentową oraz pierścień dociążający.
PG - płyta fundamentowa
Płytę fundamentową pod zbiornik przepompowni i pierścień dociążający wykonać z betonu B 25 i zbroić stalą AIII. Pierścień dociążający i ściany zewnętrzne zbiornika zabezpieczyć poprzez powlekane np.2 x bitizolem „R” i
„G”
Element denny zbiornika przepompowni ustawić na płycie fundamentowej pokrytej
2 cm warstwą świeżego plastycznego betonu B-15.
Po zamontowaniu zbiornika na płycie fundamentowej , na zewnątrz zbiornika, w obrysie płyty fundamentowej,
wylać pierścień dociążający grubości 25 cm z betonu B -25.
,
1.4. OKREŚLENIA PODSTAW OWE
Określenia
ST-00-00.

podane

w

niniejszej

ST

są

zgodne

z

Dokumentacją

projektową

oraz

1.1.1.W ymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w ST-00-00.
2. MATERIAŁY

 beton hydrotechniczny gwarantowanej jakości lub wyrób betonu (cement wg
PN-B/19705, kruszywa wg PN-86/B-06712, woda wg PN-88/B-32250)
 zaprawy wg PN-90/B-14501
 dodatki uszczelniające do betonu
 inne materiały pomocnicze
Wymagania dotyczące materiałów:
Stosowane materiały j. w. muszą mieć atesty fabryczne, certyfikaty.
Beton hydrotechniczny
Dowóz betonu gwarantowanej jakości zakupionego w wytwórni. Alternatywnie wyrób betonu na placu
budowy.
Wszelki beton powinien być wytwarzany, transportowany i sprawdzany na zgodność ze stosownymi
normami krajowymi.
Tam, gdzie beton otrzymywany jest od dostawcy gotowych mieszanek. Wykonawca powinien uzyskać
aprobatę tego źródła i powinien zapewnić Inżyniera, że zakład dostarczający ma aprobatę niezależnej instytucji
wystawiającej certyfikat i może spełniać wymogi Kontraktu.
W przypadku wytwarzania betonu na placu budowy:
 wymaga się, aby cement charakteryzował się niskim ciepłem hydratacji
 cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać
w PN-B-19705,

wymagania

zawarte
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hydratacji cementu nie powinno przekraczać: po 3-ch dniach 210 kJ/kg,
a po 7-miu dniach 250 kJ/kg
początek wiązania cementu nie powinien następować wcześniej niż po 40 minutach, a koniec
wiązania nie wcześniej niż po 5-ciu godzinach i nie później niż po 10 do 12 godzin od momentu
dodania wody
do betonu klasy B 20 i B 15 zaleca się cement marki 35.
kruszywo winno spełniać wszystkie wymagania PN-86/B-06712, do betonu należy stosować
kruszywo o marce nie niższej niż klasa betonu,
woda zarobowa do betonu i do pielęgnacji betonów powinna spełniać wymagania PN-88/B32250.
Domieszki do betonów:
Zaleca się stosowanie domieszek zgodnie z wymaganiami PN-EN 934-2:1999 wyłącznie w
zakresie przyjętej do produkcji betonu receptury opracowanej laboratoryjnie.
Dopuszcza się następujące rodzaje środków:
- domieszki plastyfikujące i upłynniające, znajdujące powszechne zastosowanie w produkcji
betonów, zwłaszcza w prefabrykacji i na placu budowy, przy czym dobór właściwej mieszanki
zależy od konsystencji wyjściowej i oczekiwanego efektu uplastycznienia,
- domieszki opóźniające, niezbędne w transporcie betonu towarowego, produkcji betonów
masywnych i betonowaniu w wysokich temperaturach otoczenia,
- domieszki przyspieszające wiązanie (twardnienie), stosowane głównie w szybkich naprawach
(np. tamponaż) lub jako preparat mrozoodporny,
- domieszki napowietrzające, niezbędne do zapewnienia betonowi wymaganej mrozoodporności,
szczególnie w betonach drogowych, mostowych i hydrotechnicznych,
- preparaty
spieniające
do
produkcji
pianobetonu
o
gęstości
nawet
do
0,4 kg/dm3,
- domieszki do betonów podwodnych, umożliwiające w skrajnych wypadkach swobodne
zrzucanie betonu przez wodę bez stosowania osłon.
- domieszki uszczelniające i spęczniające, także do betonów sprężonych.
- preparaty antyadhezyjne do szalunków, także z dopuszczeniem na zbiorniki wody pitnej,
- koncentraty polimerowe do modyfikowania zapraw betonowych.
 Przy zastosowaniu domieszek należy przestrzegać następujących warunków:
- optymalne dozowanie domieszki powinno być określone w drodze badań laboratoryjnych i
przestrzegane ściśle w procesie wykonywania mieszanki betonowej, |
- domieszki powinny być równomiernie rozprowadzone w całości objętości mieszanki betonowej,
- wybór domieszki powinien być poprzedzony sprawdzaniem, czy domieszka może być
stosowana razem z danym rodzajem cementu (na podstawie świadectwa dopuszczenia danej
domieszki do stosowania),
- domieszka nie może obniżać projektowanych parametrów betonu, jak również nie może
powodować korozji zbrojenia

3. SPRZĘT

 wibratory wgłębne do zagęszczania betonu
 szalunki systemowe
 pompa do betonu

i inny sprzęt odpowiadający, pod względem typów i ilości, wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera.

4. TRANSPORT, WYLEWANIE I ZAGĘSZCZANIE
Samochody skrzyniowe samowyładowcze, cementowóz i inne środki transportu, odpowiadające pod
względem typów i ilości, wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót.
Wymagania szczegółowe:
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany mieszalnikami
samochodowymi tzw. gruszkami.
Podawanie betonu do miejsca wbudowania wykonywać należy za pomocą pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych.
Beton powinien być transportowany od miksera i wylewany tak szybko, jak to wykonalne przy użyciu
metody zapobiegającej segregacji i utracie składników i utrzymać wymaganą urabialność. Powinien być wylany
jak najbliżej jego docelowego miejsca, a cały sprzęt do transportu betonu powinien być utrzymany w czystości.
Wykonawca powinien odpowiednio powiadomić Inwestora o jego zamiarze rozpoczęcia betonowania.
Taka notatka nie może być później niż 24 godziny przed pracą.
Beton powinien być dokładnie zagęszczony w jego końcowej pozycji w ciągu 30 minut od wylania z
mieszacza chyba, że przewożony jest w pracujących ciągle urządzeniach mieszających, wtedy czas ten powinien
wynosić do 2 godzin od wprowadzenia cementu do mieszacza i 30 minut od wylania z urządzenia mieszającego.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Wymagania ogólne
Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00
Wymagania szczegółowe
Wytwarzanie betonu
W przypadku wyrobu betonu na placu budowy należy przestrzegać wymagań:
- dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 2%,
- dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładności,
- dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%
- urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez
wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni,
- wartość stosunku C/W nie może być mniejsza niż 2.2 (wartość nie większa niż 0.45),
- konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be,
badanie
konsystencji
plastycznej
stożkiem
opadowym
dopuszcza
się
wyłącznie
w warunkach budowy
5.2 Układanie mieszanki betonowej (betonowanie)
Betonowanie
powinno
być
wykonywane
ze
szczególną
starannością
i
zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać t wysokości >0,75 m od powierzchni, na
którą spada; w przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej
(do wysokości 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8 m).
Świeżo ułożoną mieszankę betonową w fundamentach bezpośrednich należy chronić przed wstrząsami
oraz uderzeniami, przez co najmniej 36 godz. od zakończenia betonowania w warunkach, gdy temperatura
otoczenia nie spadła poniżej +10O C. W przypadkach wystąpienia niższej temperatury, czas ochrony betonu w
okresie jego wiązania i twardnienia należy przedłużyć.
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w
którym powinny być podane:
- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości lub części budowli, wytrzymałość betonu na
ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej.
5.3. Pielęgnacja betonu
Pielęgnacja świeżego betonu powinna zabezpieczać beton przed utratą wody niezbędnej dla wiązania
elementu i przeciwdziałać powstawaniu rys skurczowych. Polega ona głównie na utrzymywaniu zewnętrznych
powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez:
 polewanie lub spryskiwanie wodą,
 odsłonięcie powierzchni betonowych zwilżonymi matami jutowymi, bawełnianymi, słomianymi lub
włókniną geotechniczną,
 wykonanie obrzeży w postaci wałków z zaprawy (na poziomych powierzchniach betonu) i zalanie
wodą warstwą o głębokości 2-3 cm; przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy
polewać, a przed utratą wilgoci chronić przez przykrywanie folią,
 wykonanie powłok z preparatów do ochrony powierzchniowej świeżego betonu nanoszonych
zwykle metodą natryskową.
5.4. Betonowanie w niskich temperaturach
Betonowanie przy temperaturach otoczenia poniżej 2 °C dopuszczone będzie, jeżeli zostaną wykonane
odpowiednie pomiary przy wylewaniu betonu w warunkach niskich temperatur.
5.5. Zabezpieczenia elementów betonowych
Wszystkie elementy betonowe studzienek zabezpieczyć zewnątrz i wewnątrz dwukrotnie emulsją
asfaltową na zimno.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00.
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6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi . Kontrola obejmuje m.in.: sprawdzenie betonowania.
6.3. Warunki szczególne kontroli i badań w trakcie robót betonowych i odbioru
Badania konstrukcji betonowych w czasie wykonywania robót polegają na bieżącym, w miarę postępu
robót sprawdzaniu jakości używanych Materiałów i zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacjami Technicznym.i
Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie Roboty, które przy
ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki
badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do Dziennika Budowy.
Sprawdzenie Materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich są zgodne z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacjami Technicznymi i czy są zgodne ze świadectwami jakości i dokumentami odbiorczymi
Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
Powierzchnie betonowe w końcowym wyrobie nie powinny mieć oderwanych nieregularności do
rozmiarów zauważalnych gołym okiem.
Odbiór techniczny częściowy ma na celu sprawdzenie jakości i efektów tych robót związanych z
wykonaniem płyt pod pompownie, które po zakończeniu będą niewidoczne.
Odbiór techniczny końcowy ma na celu przekazanie do eksploatacji pompowni, po zakończeniu budowy.
Badania przy odbiorach prowadzić zgodnie z normą PN-92/B-10735.
Kontrola podczas transportu, układania, zagęszczania mieszanki betonowej:
W trakcie wszystkich czynności betonowania, kontrola powinna dotyczyć następujących punktów:
- zapewnienie jednorodności mieszanki podczas transportu i wbudowania,
- zwilżenia podłoża i deskowań (bezpośrednio przed betonowaniem),
- równomiernego rozkładania mieszanki w miejscu wbudowania,
przestrzegania
ograniczeń
co
do
maksymalnej
wysokości
spadania
mieszanki
w czasie jej podawania
- zachowania odpowiedniej grubości kolejnych warstw
- jednolitego zagęszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania
(rozsegregowania),
- przestrzegania szybkości betonowania z uwagi na parcie wywierane na deskowanie,
- przestrzeganie czasu dopuszczalnego pomiędzy mieszaniem składników mieszanki
betonowej i jej zagęszczaniem, wykonaniem zarobu mieszanki i zagęszczaniem,
- dostosowania szybkości układania kolejnych warstw z uwagi na ich połączenie
(możliwość zagłębienia wibratora w dolną warstwę przy zagęszczaniu górnej
warstwy),
- rozmieszczenia przerw roboczych,
- przygotowania powierzchni przerw roboczych,
- wykończenia powierzchni betonu wg zaleceń projektowych.
dostosowania
metod
pielęgnacji
do
warunków
otaczających
i
ewolucji
wytrzymałości,
- dokonania pomiarów specjalnych w przypadku betonowania w okresach chłodnych
i gorących,
- zabezpieczenia w przypadku gwałtownych zmian pogody np. silne deszcze.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00.
7.2. Jednostki obmiaru
Jednostką obmiaru jest:
m3 - dla betonu z dokładnością do 0,1.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST- 00.00.
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8.2.Warunki szczegółowe odbioru Robót
Należy sprawdzić:

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i Dziennikiem Budowy
 użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych Materiałów,
 zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym





wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentów dotyczących jakości
Materiałów użytych do Robót, wyników pomiarów i badań,
naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót,
dokonać szczegółowych oględzin robót,
odchyłki od powierzchni, jakość wykonanych robót

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych".
 Normy i wytyczne podane w niniejszej ST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY MONTAŻOWE NA SIECIACH ZEWNĘTRZNYCH
(ST-04.00)
Kod CPV 45231300-8
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1. WSTĘP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót na
„Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Lipnik, Leszczków, Gołębiów i Kurów, gm. Lipnik”,
w tym:
·
robót na sieciach kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przłączamii, podziemnymi przepompowniami
ścieków oraz przewodami tłocznymi
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy .
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą przewodów z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych:
a.
wykopy
dla
sieci
będących
przedmiotem
niniejszej
specyfikacji
ujęte
są
w ST-01.00. Roboty ziemne,
b.
posadowienia, podsypki, obsypki przewodów zgodnie z ST-01.00. Roboty ziemne,
c.
krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy wykonywaniu robót
zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie.
d.
warunki
gruntowo
wodne
i
warunki
posadowienia
opisano
w ST-01.00. Roboty ziemne,
e.
w miejscach zbliżeń do drzew i słupów energetycznych kanały wykonać metodą przecisku
poziomego,
f.
przejścia przewodów przez ściany obiektów sieciowych wykonać jako
szczelne,
g.
roboty odwodnieniowe wykopów wykonać zgodnie z ST-02.00. Roboty odwodnieniowe,
h.
prace betonowe prowadzone przy wykonywaniu obiektów sieciowych ujęto w ST-03.00.
Roboty betonowe
i.
w przypadku natrafienia na obiekt zabytkowy, prace należy wstrzymać do momentu wykonania
dokumentacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
j.
termin rozpoczęcia robót należy zgłosić właścicielom terenu i uzbrojenia oraz odpowiednio
wcześniej mieszkańcom.
1.3.1. Kanały grawitacyjne i tłoczne
Przyjęto wykonanie przewodu grawitacyjnego z rur PVC, z uszczelkami wg PN-EN 1401:1999 o średnicy
1. Dn 160 x 4,7mm SN8 klasy S
2. Dn 200 x 5,9mm SN8 klasy S
Przyjęto wykonanie przewodów tłocznych z rur PE100 PN 10 SDR 17
·
Dn 63 x 3,8 mm
·
Dn 90 x 5,4 mm
·
Dn 110 x 6,6mm
·
Dn 125 x 7,4mm
·
Dn 160 x 9,5mm

1.3.2. Studzienki kanalizacyjne
Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego Dn 425 z włazem żeliwnym z
teleskopowym adapterem do włazu oraz studzienki włazowe żelbetowe Dn 1200 z włazem żeliwnym klasy D400
oraz stopniami złazowymi żeliwnymi.
1.3.3. Studzienki rozprężne
Zaprojektowano
jako
szczelne
z
żelbetowych
prefabrykowanych
o średnicy Dn 1200mm. Studzienki wyposażyć we włazy żeliwne D400. W dnie komory wyprofilować studzienkę
zbiorczą. Wyposażenie studzienki stanowi kolano zamontowane na wlocie przewodu tłocznego.
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1.3.4. Pompownie ścieków
Zaprojektowano pompownie ścieków sanitarnych wykonanych z
wibroprasowanego B 45, wodoszczelnego W 8, mrozoodpornego F-50) wg DIN 4034.
- o parametrach technicznych :
§
wytrzymałość na ściskanie 90-120 N/mm2,
§
wytrzymałość na zginanie 18-20 N/mm2,
§
odporność chemiczna (pH 1-10),
§
gęstość 2,3 g/cm3.

polimerbetonu

(betonu

1.3.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową i ST00.00.
1.3.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną .Ogólne wymagania podano w ST-00.00.
2. MATERIAŁY
2.1. W ymagania ogólne dotyczące materiałów
1. Wszystkie materiały i urządzenia mające być dostarczone i włączone do Robót muszą być zgodne z
wymogami odpowiedniej Polskiej Normy (PN), Kodeksu Europejskiego (EN), Międzynarodowego Standardu (ISO)
tam gdzie odpowiedni kodeks lub norma istnieje. Polskie Normy będą miały pierwszeństwo przed Kodeksem EN i
Normami ISO w wypadku różnic lub sprzeczności. Lista odpowiednich polskich norm, jakie mogą być stosowane
do materiałów dostarczanych i stosowanych w Robotach podana jest w Załączniku nr 1 do tej Specyfikacji.
2. Wszelkie urządzenia i materiały do użycia i zastosowania w Robotach powinny być nowe, nieużywane
i powinny zawierać wszelkie bieżące udoskonalenia w projektowaniu i wytwarzaniu, jeżeli inaczej nie określono w
Specyfikacji.
3. Tam, gdzie w dokumentach ofertowych i/lub na rysunkach kontraktowych, wyszczególniono
urządzenia, materiały i ich składniki, powłoki ochronne, itp., zastosowane elementy powinny odpowiadać
wyszczególnionym, jeżeli pisemnie nie uzgodniono z Zamawiającym alternatywnych rozwiązań. Szczegóły
wszelkich alternatywnych urządzeń proponowanych do zastosowania do robót przez Wykonawcę, muszą być
przedłożone Inżynierowi z odpowiednią informacją, przed złożeniem zamówienia przez Wykonawcę.
4. . Wszelkie urządzenia i materiały sukcesywnie dostarczane powinny być zgodne ze specyfikacją,
certyfikatami, a jakość próbek powinna mieć aprobatę Inżyniera.
2.2. Rury kanałowe
·
·
·
·
·
·
·

Do budowy kanalizacji sanitarnej przewiduje się:
rury kielichowe klasy S „typ ciężki" do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PCV wg. PN-85/C-89205, PN-EN 1401-1:1999 i ISO 4435:191 o średnicach 160 i 200, łączone na
uszczelkę gumową, którą dostarcza producent rur (rurociągi grawitacyjne),
rury z PE do przesyłania ścieków przemysłowych i komunalnych klasy, co najmniej PE 100 i na ciśnienie
nie mniejsze niż 1 MPa (PN 10) wg. PN-EN 13244-(1 do 4):2004, średnicy 63 i 90, 110, 125 i 160 mm
kształtki do sieci kanalizacyjnej z PCV wg. PN-85/C-89203, PN-EN 1401-1:1999 i ISO 4435:1991
rury ochronne PVC, o sprawdzonej szczelności wg. PN-79/H-74244,
pianka poliuretanowa do uszczelnienia końców rur ochronnych,
pierścienie samouszczelniające do uszczelnienia końców rur ochronnych,
piasek na podsypkę, obsypkę i zasypkę rur i studzienek wg. PN-87/B-01100.

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.Studzienki rewizyjne, przelotowe, połączeniowe - włazowe
Przewiduje się zastosowanie typowych kompletnych studzienek prefabrykowanych żelbetowych o śr.
1200 mm spełniające wymogi PN-EN 1917:2004 „Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe", PN-B-10729 - „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne", oraz
dodatkowo spełniające następujące warunki:
·
łączenie elementów prefabrykowanych i króćców (rurociągów) wprowadzanych do studzienki na
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·
·
·
·
·

uszczelkę,
beton hydrotechniczny klasy co najmniej B-35, wodoszczelność W-6, mrozoodporność M-100 wg. BN62/6738-03 (04 i 07).
nasiąkliwość poniżej 4%,
ponadto:
studzienki żelbetowe należy przykryć płytą pokrywową żelbetową zgodnie z PN-EN 124:2000
na studzience należy stosować włazy żeliwne - typ ciężki B125, D-400 wg. PN-H- 74051-2.
stopnie złazowe żeliwne wg. PN-64/H-74086.

2.3.2.Studzienki rewizyjne, przelotowe - niewłazowe
Studzienki rewizyjne z PCV/PE typowe, teleskopowe o średnicy wewnętrznej DN 425 mm z włazem
D400 oraz dodatkowym pierścieniem odciążającym pod pokrywą. Studzienki na przyłączach przykryte włazem
B250.
2.4. Składowanie
2.4.1. Rury PCV i PE
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych i
opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych lub
zadaszonych. Rury z PCV nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i
grubościach winny być składowane, a gdy nie jest to możliwe rury o grubszej ściance winny się znajdować
na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a
wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy
rur powodując ich deformację. Rury należy składować kielichami naprzemianlegle. Zabezpieczenie przed
rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować.
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w
sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności.
Rury z PE należy składować w położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu (dotyczy to odcinków
prostych jak i w zwojach). Odcinki proste należy składować na podkładach drewnianych lub z innego materiału
niepowodującego uszkodzenia rur, o szerokości nie mniejszej niż 0,1 metra i w odstępach 1- 2 m. Rury w kręgach
składować na podkładach jak wyżej, pokrywających, co najmniej 50% powierzchni składowania. Wysokość
składowania rur z PE nie powinien przekraczać wysokości 1 metra dla rur w odcinkach i 1,5 metra dla rur w
zwojach. Rury podczas składowania powinny być chronione przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych.
Dopuszcza się składowanie rur w otwartych magazynach jednak nie dłużej niż 12 miesięcy. Przy pracach
przeładunkowych należy stosować odpowiednie podnośniki i dźwigi zaopatrzone w odpowiednie zawiasy
uniemożliwiające zaciskaniu się lin na rurach. Należy przy tego typu pracach stosować liny miękkie.
Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak również ich przetaczanie i wleczenie.
2.4.2. Kręgi, prefabrykaty studzienne
Składowanie może się odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania
wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwić dostęp do
poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów.
2.4.3. Włazy i stopnie
Składowanie włazów i stopni złazowych może się odbywać na odkrytych składowiskach z dala od
substancji działających korodujące
2.4.4. Kruszywo
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.
2.4.5. Montaż rur PE
Montaż instalacji z polietylenu wg wytycznych producenta a także wg „Warunków technicznych

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Lipnik, Leszczków,
Gołębiów i KURÓW GM. LIPNIK
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.
Połączenie rur i kształtek: metodą zgrzewania doczołowego lub na złączki zaciskowe lub na złączki
zaciskowe lub na elektrozłączki.
Zgrzewanie
Po cięciu rur płaszczyzna przecięcia wymaga wyrównania i oczyszczenia mechanicznego i
odtłuszczenia. Usunięcie pyłu materiałowego z powierzchni zgrzewanej należy dokonywać przy pomocy pędzla.
Obie części przeznaczone do zgrzewania należy poddać jednoczesnej obróbce wiórowej specjalnym
heblem. Grubość wiórów powinna być mniejsza niż 0,2 mm. Obróbka jest wystarczająca, gdy na obu
zgrzewanych częściach nie ma już miejsc nieobrobionych. Wióry, które dostaną się do wnętrza rury usunąć przy
pomocy szczypiec.
Powierzchnie zgrzewane w żadnym wypadku nie mogą być dotykane rękami. Po obróbce obie części
dosunąć do siebie aż do ich zetknięcia. Szczelina między obiema częściami w żadnym miejscu nie może być
większa od 0,5 mm. Przemieszczenie części nie może być większe niż 10% grubości ścianek. Obróbka
powierzchni zgrzewanych powinna mieć miejsce bezpośrednio przed zgrzewaniem.
Wytyczne dla czasu zgrzewania czołowego
Czas chłodzenia
Wyrównanie przy p= Czas nagrzewania
Czas
pod ciśnieniem
0,15 N/mm2
P= 0,01 N/mm2
przestawiania
spajania
Grubość ścianki(mm)
Wysokość wypływki
P =0,02 N/mm2
maks.
p= 0,15 N/mm2
(mm)
(sek)
(sek)
(min)
2,0-3,9

0,5

30-40

4

4-5

4,3-6,9

0,5

40-70

5

6-10

7,0-11,4

1,0

70-120

6

10-16

12,2-18,2

1,0

120-170

8

17-24

20,1-25,5

1,5

170-210

10

25-32

28,3-32,3
1,5
210-250
12
33-40
Proces zgrzewania
Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewczy wstawić do zgrzewarki. Rurę
i króciec złączki docisnąć do elementu grzewczego z wymaganą do wyrównania siłą, aż do całkowitego
przylegania powierzchni i powstania wypływki zgodnej z tabelą. Zredukować nacisk wyrównania do wartości
p=0,01 do 0,02 N/mm2. Nagrzewać elementy łączone w czasie zgodnym z tabelą. Po upłynięciu czasu
nagrzewania
usunąć
element
grzewczy,
a elementy łączone spoić ze sobą. Czas przerwy na przestawienie nie może przekroczyć wartości podanych w
tabeli. Przy spajaniu zwracać uwagę żeby zgrzewane części zostały połączone ze sobą szybko. Następnie należy
zwiększać siłę docisku do osiągnięcia ciśnienia spajania p=0,15 N/mm2. Ciśnienie to należy utrzymywać w całym
przedziale czasu chłodzenia. Chłodzenie następuje w warunkach otoczenia. Nie wolno przyspieszać chłodzenia
wentylatorem czy wodą.
Po zgrzaniu na całym obwodzie rury powinna powstać podwójna wypływka.

Dn x g
(mm)

Szerokość zgrzewu (mm)

Dn x g
(mm)

Szerokość zgrzewu (mm)

75x4,3

3,3-4,8

180x10,3

6,9-10,6

75x6,8

4,7-6,9

180x16,4

11,3-17,2

90x5,4

3,6-5,1

200x11,4

7,8-11,7

90x8,2

5,8-8,4

200x18,2

12,7-19,0

110x6,6

4,3-6,2

225x12,8

8,7-13,1

110x10

6,5-10,2

225x20,5

14,2-21,2

125x7,1

5,1-7,3

250xl4,2

9,8-14,6

125x11,4

7,8-11,7

250x22,7

16,0-23,4

140x8

5,5-8,0

315x17,9

12,4-18,6

140x12,7

8,5-12,9

315x28,6

20,0-29,6

160x9,1

6,2-9,1

400x22,8

16,2-23,7

160x14,6

10,0-15,1

400x36,4

25,5-37,6

Montaż na kształtki zaciskowe:
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Stosować do średnic Dn 63 mm w miejscach, gdzie nie można zastosować zgrzewania. Połączenia
dokonuje
się
poprzez
wciśnięcie
prostopadle
uciętej
rury
w
gniazdo
z uszczelką i następnie silne dokręcenie nakrętki. Szczelność połączenia zapewnia stosowna uszczelka a
specjalny pierścień zaciskowy uniemożliwia wysunięcie się rury.
Zgrzewanie elektrooporowe:
Zgrzewania
dokonuje się przy
pomocy
odpowiednich
muf,
kształtek
lub
opasek
z wykorzystaniem ciepła wydzielanego przez prąd płynący w drucie oporowym. Należy stosować kształtki
odpowiedniego ciśnienia roboczego oraz odpowiedniego surowca. Należy używać odpowiednich i
przystosowanych do tego celu zgrzewarek.

3. SPRZĘT
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogólne.
4. TRANSPORT
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej -Wymagania ogólne.
4.1.Rury PCV i PE
Transport rur i kształtek może być prowadzony dowolnymi środkami transportu jednak ze względu na
specyfikę najczęściej odbywa się transportem samochodowym. Z uwagi na specyficzne właściwości rur PCV i PE
należy przy transporcie zachować następujące wymagania:
·

przewóz rur może się odbywać wyłącznie samochodami (przyczepami) o odpowiedniej długości,

·

przewóz rur może i prace przeładunkowe powinny się odbywać przy temperaturze powietrza w przedziale
od +5 do +30 0C,

·

podczas prac przeładunkowych, rur nie należy rzucać,
Transport rur niepakietowanych: w samochodzie rury powinny być układane na równym podłożu na
podkładkach drewnianych o szerokości, co najmniej 10 cm i grubości, co najmniej 2,5 cm - ułożonych prostopadle
do osi rur i zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające
boczne ściany skrzyń samochodowych. Zabezpieczenie przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur można
dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. Na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami
naprzemianlegle w przypadku rur PCV. Na rurach nie wolno przewozić innych materiałów. Ponadto:
·

rury polietylenowe zarówno w odcinkach prostych jak i w zwojach nie mogą być rzucane i przeciągane po
podłożu, lecz muszą być podnoszone,

·

bezpieczny i prawidłowy transport rur to przede wszystkim podparcie ładunku na całej długości,
odpowiednie jego zabezpieczenie przed przemieszczaniem się,

·

w trakcie za i rozładunku przy użyciu żurawi należy stosować liny miękkie np. nylonowe, bawełnianokonopne czy z tworzyw sztucznych. Nie wolno stosować lin metalowych i łańcuchów.

4.2. Kręgi
Transport kręgów powinien się odbywać na samochodach w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka
transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów
oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. Podnoszeni i opuszczanie
elementów prefabrykowanych studzienek kanalizacyjnych należy wykonać, co najmniej za pomocą trzech lin
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.3.Włazy kanałowe
Włazy kanałowe mogą być transportowane za pomocą dowolnego środka transportowego. Włazy należy
podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być
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przewożone luzem natomiast typu lekkiego można układać na paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą stalową.
4.4. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej / w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie powinien
powodować:
·

segregacji składników,

·

zmiany składu mieszanki,

·

zanieczyszczenia mieszanki,

·

obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. W ymagania ogólne
Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji Technicznej - „Wymagania ogólne". Wykonawca
przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki,
w jakich będzie wykonywana kanalizacja.
.
5.2. Podłoże
W celu zapewnienia równomiernego osiadania i niedopuszczeniu do szkodliwego przemieszczenia
elementów rurowych względem siebie, przewiduje się wykonanie pod rurociągiem podsypki z gruntu
pozbawionego części drobnych (pylastych), warstwą, co najmniej 20 cm i zagęszczonej, co najmniej do 95 %
wskaźnika Proctora.
5.3. Zasyp rurociągów i zagęszczenie gruntu
Do zasypania wykopu stosować grunt zagęszczalny (piasek, pospółka itp.), dopuszcza się do zasypania
grunt rodzimy, ale pod warunkiem, że jego parametry umożliwią osiągnięcie odpowiedniego współczynnika
zagęszczenia. Zasyp przewodu w wykopie składa się z dwóch warstw: warstwy ochronnej o wysokości, co
najmniej 0,6 ponad wierzch rury i warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej.
Zasyp rurociągu należy przeprowadzać w trzech etapach:
·

Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączenia rur,

·

Etap II - po próbie szczelności rurociągu z przeprowadzeniem odnośnych badań, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach połączenia rurociągów,

·

Etap III - zasyp wykopu do powierzchni terenu.
Przed zasypaniem rurociągów należy wykonać inwentaryzację geodezyjną przez uprawnionego
geodetę.
Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być grunt mineralny - piasek drobny lub średni ziarnisty
bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej
ostrożności z uwagi na materiał rur. Warstwa ta musi być ubita bardzo starannie po obu stronach przewodu.
Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej należy dokonywać warstwami o grubości 1/3 średnicy rury.
Najistotniejszym jest zagęszczenie - podbicie gruntu w tzw. „pachach przewodu". Podbijanie to dokonywać
ubijakami drewnianymi. Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości 10 cm od rury. Zasypkę
wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonywać gruntem zagęszczanym (rodzimym lub dowiezionym), warstwami
z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórka umocnień skarp. Szczególna uwagę należy zwrócić na
grunt używany do zasypywania odcinków wykopów biegnących w ciągach komunikacyjnych, musi on
gwarantować uzyskanie zagęszczenia wymaganego przez administratora dróg, co wiązać się może z całkowitą
wymianą gruntu. Po zasypaniem rurociągów należy wykonać badanie stopnia zagęszczenia przez uprawnioną
jednostkę lub osobę.
Do zasypania wykopu stosować grunt zagęszczalny (piasek, pospółka itp.), dopuszcza się do zasypania
grunt rodzimy, ale pod warunkiem, że jego parametry umożliwią osiągnięcie odpowiedniego współczynnika
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zagęszczenia. W celu zapewnienia równomiernego osiadania i niedopuszczeniu do szkodliwego przemieszczenia
elementów rurowych względem siebie, przewiduje się wykonanie pod rurociągiem podsypki (wymiana gruntu) z
gruntu pozbawionego części drobnych (pylastych), warstwą, co najmniej 20 cm i zagęszczonej, co najmniej do 95
% wskaźnika Proctora. Dopiero na tak wykonanej podsypce przewiduje się posadowić rury a następnie rurociąg
starannie obsypać, równomiernie z obu stron, zagęszczając obsypke, co najmniej do wartości 95% wskaźnika
Proctora i do wysokości 60 cm nad wierzch rury. Zasypkę przewiduje się również z gruntu o parametrach
umożliwiających jego zagęszczenie do 98 % wskaźnika Proctora (lub innych podanych przez administratora
dróg).
Szczególną uwagę należy zwrócić podczas prowadzenia prac w obrębie istniejących kolizji z
uzbrojeniem podziemnym. Roboty ziemne prowadzić krótkimi odcinkami, nie dopuszczając do przegłębiania oraz
niekontrolowanego wypływu mieszaniny wody i gruntu za obudowy umocnienia. Sytuacja taka może powstać
w przypadku niedostatecznego odwodnienia depresyjnego spowodowanego bądź to zbyt płytko wypłukanymi
igłami, bądź za szybko rozpoczętymi robotami ziemnymi.
W przypadku zaistnienia lokalnych trudności w skuteczności odwodnienia depresyjnego, należy
rozważyć prowadzenie tego odwodnienia przy użyciu igłofiltrów wpłukanych w obsypce filtracyjnej.
5.4. Roboty montażowe
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z w/w zasadami można przystąpić do wykonywania robót
montażowych przy układaniu kanalizacji. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy
przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i
głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
5.4.1.Kanały z rur PCV i PE
Przewody kanalizacyjne należy układać zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735 „Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze + Poprawki: 1. B1 nr 6/93 poz. 43", EN 1610
„Budowa i odbiór techniczny sieci kanalizacyjnych" oraz PN-EN 12889 „Bezwykopowa budowa i badanie
przewodów kanalizacyjnych"
Układanie przewodu powinno być poprzedzone czynnościami wstępnymi, przede wszystkim
przygotowaniem pełnego asortymentu materiałów dla budowy odcinka odpowiadającego długości jednego cyklu
oraz kompletu narzędzi. Do budowy przewodów używać tylko rur i kształtek niewykazujących uszkodzeń, np.
wgnieceń, pęknięć oraz rys na ich powierzchniach.
Dno wykopu powinno być wykonane zgodnie z projektowanymi rzędnymi. W przypadku, gdy przy
głębieniu nastąpił przekop, czyli wybranie gruntu naturalnego z dna wykopu poniżej projektowanej rzędnej, należy
niedobór warstwy przekopanej wyrównać ubitym piaskiem. Profilowanie w przekroju poprzecznym podłoża należy
wykonywać po wyrównaniu przekopu.
W gruntach suchych piaszczystych, piaszczysto gliniastych, niezawierających kamieni, przewód PCV/PE
można posadowić bezpośrednio na wyrównanym podłożu rodzimym z wyprofilowaniem dna pod warunkiem nie
naruszenia podłoża przy głębieniu wykopu. Powierzchnia podłoża naturalnego lub sztucznego powinna mieć
łożysko dla układania rur zgodnie z żądanym spadkiem. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z
urobku lub podkładania pod rury kawałków drewna lub gruzu.
Operacja układania przewodu powinna się składać z wstępnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu,
kolejnym wykonywaniu złącz, przy czym rura kielicha, (do której wciskany jest bosy koniec następnej rury)
powinna być uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki - warstwy ochronnej na wysokość ok. 60 cm
ponad wierzch rury.
Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej. Wciśnięcie bosego końca w kielich
rury musi być dokonane na głębokość uprzednio zaznaczoną na powierzchni rury. Warstwa obsypki stabilizująca
przewód powinna być starannie ubita z obu stron przewodu z zachowaniem ostrożności przy zagęszczaniu
gruntu nad przewodem.
Złącza i kształtki na rurociągu powinny być odkryte aż do czasu przeprowadzenia prób i inwentaryzacji
powykonawczej
Próba szczelności kanalizacji
W związku z tym, że PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze, nie
określa wymagań dotyczących rurociągów z tworzyw sztucznych proponuje się przeprowadzenie badań
szczelności w oparciu o EN 1610 a w szczególności o paragraf 13 tej normy „Procedury i wymagania w
odniesieniu do rurociągów grawitacyjnych".
Kontrole szczelności rurociągów, studni kanalizacyjnych i komór inspekcyjnych przeprowadzać należy
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za pomocą powietrza (metoda „L") lub wodą (metoda „W").
Próba powietrzna (metoda powietrzna „L")
Metoda ta rekomendowana jest jako ta, którą należy wykonać na wstępie. Wiąże się to przede
wszystkim z niskimi kosztami i czasem trwania próby. Ponadto w przypadku negatywnego wyniku próby można ja
wielokrotnie powtarzać aż do uzyskania wyniku pozytywnego. W przypadku wyniku pozytywnego należy próbę
traktować jako ostateczną. Jeżeli kolejne próby powietrzne są nieudane, zezwala się na zmianę metody na
wodną, która w tej sytuacji jest decydująca.
W tabeli poniżej zamieszczono czasy testów dla rurociągów ( wyłączając studnie i komory inspekcyjne)
w zależności od wymiarów rur i metody badania. W celu uniknięcia błędów pomiaru związanych z osprzętem,
należy stosować właściwe króćce powietrzne.
Tablica 1 Ciśnienie próbne, spadek ciśnienia i czas próby powietrznej

Materiał

Rury z tworzyw
sztucznych

Metoda

Nadciśnienie Mbar
(KPa)

Czas testu ( min )

Po

4>

DN100

DN200

DN300

LB

50(5)

10(1)

4

4

6

LC

100(10)

15(1,5)

3

3

4

LD

200 (20)

15(1,5)

1,5

1,5

2

0,058

0,058

0,040

Kp

Uwaga: - 1/Kp * ln (po/po-0P)
- czas t do 5 minut jego wartości zaokrąglamy do 0,5 min, a dla czasów powyżej 5 minut zaokrąglamy do
pełnej minuty - przyrządy użyte do pomiarów spadku ciśnienia musza zapewniać dokładność do 10% dp.
Próba wodna ( metoda „W")
Próba wodna pozwala na poddanie próbie szczelności zarówno rurociągi jak i studnie kanalizacyjne.
Ciśnienie próbne w tej metodzie to ciśnienie odpowiadające lub wynikające z wypełnienia wodą badanego
odcinka rurociągu do poziomu terenu, odpowiednio w studni dolnej lub górnej, przy czym wartość ciśnienia
mierzona w koronie rury powinna się zawierać w zakresie min. 10 kPa i max 50 Kpa.
Czas próby powinien wynosić 30 min z tolerancją +/- 1 min. Poprzez uzupełnianie poziomu wody,
ciśnienie wody powinno być utrzymywane w tolerancji 1Kpa w stosunku do wartości początkowej. Dla zadanego
w podanym wyżej zakresie ciśnienia próbnego należy mierzyć i zapisywać dodaną ilość wody oraz jej poziom
podczas procesu kontroli.
Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza podanych niżej ilości:
·

0,15 l/m2 w czasie 30 min dla rurociągów

·

0,20 l/m2 w czasie 30 min dla rurociągów włącznie ze studniami kanalizacyjnymi

·

0,40 l/m2 w czasie 30 min. Dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych
Uwaga – m 2 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej

5.4.2. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne (żelbetowe i z PCV) powinny spełniać wymogi określone w niniejszej
specyfikacji w dziale 2. Materiały (PN-EN 1917:2004 „Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe", PN-92/B-10729 - „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne")
oraz wymogami dokumentacji projektowej. Studzienki z PCV powinny posiadać stosowne aprobaty techniczne
dopuszczające do stosowania w budownictwie.
Część studni rewizyjnych wykonana zostanie
z
prefabrykowanych elementów żelbetowych o średnicy 1200 mm łączonych na uszczelkę gumową.
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Dno studni posadowić należy na podsypce z piasku grubości 15 cm. Poszczególne kręgi należy
łączyć za pomocą uszczelek gumowych oraz dodatkowo układać na warstwie zaprawy cementowej
z dodatkiem środka uszczelniającego o grubości nie większej niż 10 mm. Studzienki przykryte będą
płytami żelbetonowymi o średnicy 1440 mm oraz włazem żeliwnym typu D400
Dno studzienki powinno mieć wyrobioną kinetę. Kineta w dolnej części, do
wysokości połowy średnicy kanału, powinna mieć przekrój poprzeczny zgodny z przekrojem kanału,
w górnej części – ściany pionowe
o wysokości równej co najmniej jednej czwartej średnicy kanału.
Niweleta dna kinety i spadek podłużny powinny być dostosowane do niwelety kanału przed
i za
studzienką. Spadek spocznika powinien wynosić 5% w kirunku kinety.
Pokrywa włazu powinna znajdować się nad spocznikiem kinety
o największej
powierzchni. Stopnie włazowe powinny być zamocowane mijankowo w dwóch rzędach, w
odległościach pionowych 25 cm i w odległości poziomej osi stopni 30 cm.
Przejścia kanału przez ściany studzienek powinny być na tyle elastyczne aby
niedopuścić do zniszczenia rur przy nierównomiernym osiadaniu studzienek lub kanalizacji.
Prefabrykowane dna studni wyposażone są w specjalne kształtki przyłączeniowe.
Zewnętrzne ściany studni betonowych w gruntach nienawodnionych należy
zaizolować dwukrotnie abizolem R+P, a w gruntach nawodnionych preparatem Maxseal Fundation.
Ściany wewnętrzne powinny być zaizolowane preparatem Maxseal.
Elementy prefabrykowane układać przy użyciu lekkiego sprzętu montażowego. Przy montażu zwrócić
uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt wykorzystując oznaczenia montażowe. Studzienki należy wykonać
równolegle z budową kanałów kanalizacyjnych.
Włączenia projektowanych kanałów do studzienek kanalizacyjnych w przypadku, gdy różnice rzędnych
dna kanałów dopływowego i odpływowego przekracza 0,50 m należy dokonać poprzez spad w postaci rury
pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki z zastosowaniem elementów (kształtek z PCV).
Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej oraz komina złazowego należy montować mijankowo w
dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.
Izolacje studzienek należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Izolacja ta powinna stanowić
szczelną, jednolitą powłokę przylegającą do powierzchni betonowych na całym obwodzie
Studzienki kanalizacyjne z PCV należy montować zgodnie z wytycznymi producenta.
Na kanalizacji Z uwagi na małą wagę elementów montaż studni może odbywać si ę
ręcznie. W miejscach posadowienia studni należy wykonać podłoże z zagęszczonego piasku
gruboziarnistego gr. 10 cm. Żądaną wysokość studni uzyskuje się poprzez właściwy dobór wysokości
pierścieni dystansowych. Wykop wokół studni powinien być wypełniony piaskiem i należy zagęścić go
do stopnia 0,95. Studnie zwieńczone będą włazami żeliwnymi opartymi na żelbetowych pierścieniach
odciążających.
5.4.3. Przepompownie ścieków
Zaprojektowano budowę przepompowni zbiornikowych wykonanych z polimerobetonu. Zastosowane
przepompownie powinny posiadać parametry eksploatacyjne i konstrukcyjne nie gorsze od podanych poniżej:
· Obudowa pompowni ścieków
Obudowa wykonana z polimerobetonu o parametrach technicznych
wytrzymałość na ściskanie 90-120 N/mm2,
wytrzymałość na zginanie 18-20 N/mm2,
odporność chemiczna (pH 1-10),
gęstość 2,3 g/cm3.
Ponadto obudowa powinna:
posiadać aprobatę techniczną lub znak CE,
dno komory wyprofilowane tak, aby nie osadzały się w żadnym jego miejscu piasek i zawiesiny (max.
0,5:1, min. 1:1),
otwory pod rurociągi i przejścia kablowe wykonane jako szczelne.
· Pompy
- pompy tak dobrane, aby jedna z nich zapewniała 100% wymaganą wydajność, a druga stanowiła jej 100%
czynną rezerwę,
- silniki pomp muszą posiadają obudowę o stopniu ochrony przynajmniej IP68
- pompy posiadające zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika,
- pompy wyposażone w łańcuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
· Rozwiązania konstrukcyjne
- wszystkie spoiny powinny być wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, przy
użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC), wykonane
spawy powinny być na życzenie udokumentowane wydrukiem parametrów spawania,
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·
§
§
§
§
§
§
§
§
§
·
-

piony tłoczne wewnątrz pompowni powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
piony
tłoczne
łączone
kołnierzami
ze
stali
kwasoodpornej
1.4301
wg
PN-EN 10088-1,
do połączeń rurociągów tłocznych pomp trójnik orłowy zapewniający minimalne straty hydrauliczne, wykonany
ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
w przypadku prowadnic o długości powyżej 4 m, w celu usztywnienia konstrukcji, należy stosować łączniki
pośrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN- EN 10088-1,
wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy wykonane powinny być w całości ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą gumowaną pokryte trwałą farbą epoksydową
odporną na działanie ścieków,
armatura odcinająca - zasuwy odcinające klinowe kołnierzowe miękkouszczelnione z klinem gumowanym,
pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków,
zasuwy powinny być zamontowane na poziomym odcinku rurociągów tłocznych, aby umożliwić ich otwieranie
i zamykanie z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z
Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438),
przegub umożliwiający obsługę zasuw z poziomu terenu, powinien być wykonany całkowicie ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych z gumy odpornej na działanie ścieków,
drabinka umożliwia zejście na dno zbiornika o szerokości zgodnej z normą PN-80 M- 49060 (co najmniej 30
cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1
właz prostokątny, zapewniający swobodny montaż i demontaż pomp (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz.
U. 93.96.438), (górne uchwyty prowadnic pomp w świetle włazu),
właz wykonany z materiałów odpornych na korozję w agresywnym środowisku – stal kwasoodporna 1.4301
wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowołane,
wymiar włazu i jego lokalizacja na płycie obudowy umożliwiająca swobodny montaż i demontaż pomp zgodnie
z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438,
właz powinny być wyposażony w blokadę uniemożliwiającą samoczynne jego zamknięcie w trakcie obsługi
pompowni,
w celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na przedmiotach
metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), powinny być zastosowane połączenia
wyrównawcze,
przewód wyrównawczy należy prowadzić od punktu do punktu z końcowym podłączeniem do głównej szyny
ekwipotencjalnej.
Rozdzielnia sterująca
obudowa wykonana z poliestrów zbrojonych włóknem szklanym, o stopniu
ochrony nie mniejszej niż IP65,
posiadająca znak CE,
wyposażona w podwójne drzwi zamykane na zamki z wkładką patentową,
wyposażenie rozdzielnie sterującej:
sterownik mikroprocesorowy współpracujący z sondą do ciągłego pomiaru zwierciadła ścieków,
rozłącznik główny,
zabezpieczenie zwarciowe dla każdej pompy,
zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy,
dla mocy silników <5,5 kW po jednym styczniku do załączenia każdej z pomp (połączenie bezpośrednie), a
dla mocy silników pomp >5,5 kW - po trzy styczniki (przełącznik gwiazda-trójkąt),
przełączniki pracy pomp: tryb automatyczny - z kontrolą suchobiegu, tryb ręczny z kontrolą suchobiegu,
wyłączniki zabezpieczenia termicznego silników pomp (w zależności od wyposażenia pompy),
grzałka z termostatem.
gniazda 12V, 220V, 380V oraz do podłączenia agregatu 32A.
Sterownik
sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania i wyłączania pomp (przełączanie
pomp po każdym cyklu pracy),
możliwość
sterowania
i
monitorowania
przepompowni
w
trybie
ON-LINE
z wykorzystaniem transmisji GPRS,
zadawanie poziomów załączania i wyłączania pomp z poziomu terenu poprzez zmianę nastaw sterownika,
kontrola poziomu maksymalnego ścieków w zbiorniku (przepełnienie),
kontrola poziomu minimalnego ścieków w zbiorniku (suchobieg),
ciągły pomiar poziomu ścieków w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjściem prądowym 4-20 mA,
znak CE.

· Serwis
zapewnienie obsługi serwisowej gwarancyjnej jak i pogwarancyjnej producenta, a ponadto:
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- wszystkie opisy na urządzeniu powinny być wykonane w języku polskim,
- każde urządzenie powinno posiadać dokumentację techniczno-ruchową DTR -w języku polskim,
- deklarację zgodności z normą PN-EN 752-6,
- rozdzielnia sterująca zgodna z dyrektywami:
73/23/EEC - wyposażenie elektryczne do stosowania w określonym zakresie napięć
89/336/EEC - zgodność elektromagnetyczna

6. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 - „Wymagania ogólne".
Jednostką obmiarową kanalizacji (sieci i przyłączy) jest 1 m rury, dla każdego typu i średnicy.
Jednostką obmiarową studzienki jest 1 sztuka zamontowanego kompletnej studni dla każdego typu.
7. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie dokonywany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru
dokonuje Inżynier. Odbiór robót zanikających obejmuje w szczególności sprawdzenie:
·

Sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą
gruntową i z opadów atmosferycznych,

·

Przydatność podłoża naturalnego do budowy kanalizacji / rodzaj podłoża, stopień agresywności i
wilgotności,

·

Warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu,

·

Podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia,

·

Jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

·

Długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów,

·

Materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia,

·

Izolacji przewodów i studzienek.

7.1. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i specyfikacjami
technicznymi, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi
wymaganiami. Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość
między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i powinny być
wpisane do Dziennika Budowy.
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
·

Dziennik Budowy

·

Dokumentacja Projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania
robót.

·

Szkice inwentaryzacyjne (geodezyjne) wykonanych odcinków potwierdzających ich usytuowanie w planie
i w profilu.

·

Wyniki badań i prób potwierdzających szczelność ułożonego odcinka.

·

Badania stopnia zagęszczenia wykopów (warstwy ochronnej i zasypu).

·

Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów.
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7.2.Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustalenia końcowego
wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami umowy. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość
do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Inżyniera.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
·

Dokumenty jak przy odbiorze częściowym,

·

Protokoły wszystkich odbiorów częściowych,

·

Protokoły przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu,

·

Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów,

·

Inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawnionego geodetę,
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

·

Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej,

·

Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek,

·

Aktualności Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia.

8. Podstawy płatności
Wymagania
dotyczące
podstawy
płatności
podano
w
Specyfikacji
Technicznej
ST-00.00 „Wymagania ogólne".
Cena wykonania jednego metra kanalizacji (sieci i przyłącza) oraz wykonania jednej sztuki studzienki
obejmuje:
·

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji,

·

dostarczenie materiałów,

·

wykonanie wykopów wraz z umocnieniem,

·

zabezpieczenie urządzeń, linii kablowych itp. w wykopie i nad wykopem,

·

odwodnienie wykopu,

·

przygotowanie podłoża,

·

przygotowanie i ułożenie (ewentualnie) rury ochronnej,

·

ułożenie rury kanałowej, montaż trójników

·

badanie szczelności ułożonych kanałów,

·

wykonanie niezbędnych izolacji (rur, studzienek itp.)

·

zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem,

·

transport nadmiaru urobku,

·

badania stopnia zagęszczenia wykopów,

·

regulacja włazów studzienek,

·

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub zgodnie z dokumentacją projektową,

·

przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,
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·

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacyjnych.
Cena jednostkowa montażu przepompowni obejmuje:

·

roboty pomiarowe, przygotowawcze,

·

dostarczenie urządzenia i dodatkowych materiałów,

·

wykonanie wykopów wraz z umocnieniem,

·

zabezpieczenie urządzeń, linii kablowych itp. w wykopie i nad wykopem,

·

odwodnienie wykopu,

·

przygotowanie podłoża,

·

zamontowanie przepompowni,

·

badanie szczelności ułożonych kanałów,

·

zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem,

·

transport nadmiaru urobku,

·

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub zgodnie z dokumentacją projektową,

rozruch urządzenia.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
„Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”
Wykaz norm
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 1401-1:1999 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-EN-124 : 2000. Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-EN 752:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. I
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociągów; Opaski identyfikacyjne.
PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociągów. Tabliczki.
PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociągów. Znaki ostrzegawcze.
PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociągów. Napisy.
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ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE
NAWIERZCHNI DROGOWYCH
(ST-06.00)
Kod CPV 45233140-2

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG (ST-06.01)
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE (ST-06.02)
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ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
(ST-06.01)

1.

WSTĘP

1.1.Przedmiot st
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z rozbiórką elementów drogi pod budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnik, Leszczków,
Gołębiów i Kurów, gm. Lipnik.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy
1.3. Zakres robót objętych ost
·

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:
warstw nawierzchni,

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
1.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne
wymagania
dotyczące
w ST„Wymagania ogólne" pkt 2.

materiałów,

ich

pozyskiwania

i

składowania,

podano

3. SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2.Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt podany
poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:
·
ładowarki,
·
samochody ciężarowe,
·
zrywarki,
·
młoty pneumatyczne,
·
piły mechaniczne,
·
frezarki nawierzchni,
·
koparki.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2.Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu samowyładowczego.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. W ykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie.
W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, należy spełnić warunki
określone w OST D-05.03.11 „Recykling".
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na
miejsce określone w ST lub wskazane przez Inwestora –Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się
własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „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.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
·

Jednostką obmiarowa robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest:
dla nawierzchni - m2 (metr kwadratowy),

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 8.
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PN-D-95017
Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
PN-D-96000
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-D-96002
Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
PN-H-74219
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania
PN-H-74220
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego
przeznaczenia
PN-H-93401
Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
PN-H-93402
Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco
BN-87/5028-12
Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i
kwadratowym
BN-77/8931-12
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
(ST-06.02)

1

WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie w związku z
budową kanalizacji w miejscowości Lipnik, Leszczków, Kurów w Gm. Lipnik.
1.2. ZAKRES STOSOW ANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 Podbudowę z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej jako
podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAW OWE
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej
wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej
mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-04.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4
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1.5. OGÓLNE W YMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-04.00 pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. OGÓLNE W YMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-04.00 pkt 2.
2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków
albo ziarn żwiru większych od 8 mm.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.2.1. Wymagania dla materiałów

2.2.1.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą
stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową
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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.
2.2.1.2. Właściwości kruszywa
Kruszywa łamane powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
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Tablica 1.
Lp.

Wyszczególnienie właściwości

Badania według

zasadnicza
1

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

od 2 do 10

PN-B-06714 -15

2

Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej
niż

5

PN-B-06714 -15

3

Zawartość ziarn nieforemnych %(m/m), nie
więcej niż

35

PN-B-06714 -16

4

Zawartość zanieczyszczeń organicznych,
%(m/m), nie więcej niż

1

PN-B-04481

od 30 do 70

BN-64/8931 -01

35
30

PN-B-06714 -42

3

PN-B-06714 -18

5

PN-B-06714 -19

-

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

1

PN-B-06714 -28

80
120

PN-S-06102

5

6

Wskaźnik piaskowy po
zagęszczeniu
metodą
04481,%

pięciokrotnym
IlubIIwgPN-B-

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

7

Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż

8

Mrozoodporność, ubytek masy po 25
cyklach zamrażania, %(m/m), nie więcej niż

9

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

10

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

11

Wskaźnik
nośności
wnoś
mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niż: a) przy
zagęszczeniu IS > 1,00 b) przy
zagęszczeniu IS > 1,03

2.2.1.3. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:
· cement portlandzki wg PN-B-19701,
· wapno wg PN-B-30020,
· popioły lotne wg PN-S-96035,
· żużel granulowany wg PN-B-23006.
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera.
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102.
2.2.1.4. Woda
Należy stosować wodę wg PN-B-32250.
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3. SPRZĘT
3.1.OGÓLNE W YMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-04.00 pkt 3.
3.2.SPRZĘT DO W YKONANIA ROBÓT
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
· mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
· 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 W YMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dot. transportu podano w ST-04.00 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. Transport pozostałych materiałów powinien odbywać
się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.OGÓLNE ZASADY W YKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-04.00 pkt 5.
5.2. PRZYGOTOW ANIE PODŁOŻA
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST-04.04 i ST-04.03.00
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu
do podbudowy.
Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:

D15
£5
d 85
D15

(1) w którym:

-wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy

odsączającej, w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. Paliki lub
szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki
powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany
przez Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia
robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
5.3. W YTW ARZANIE MIESZANKI KRUSZYW A
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w
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mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby
nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. W BUDOW YWANIE 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 warstwy powinna być zgodna,
po zagęszczeniu, z podaną w dokumentacji projektowej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. W podbudowie składającej się z
dwu warstw kruszywa, każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych
spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inżyniera. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna
odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (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 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.
5.5. UTRZYMANIE PODBUDOW Y
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym
stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego,
to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-04.00 pkt 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny
obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST.
6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Lp.
Wyszczególnienie badań

1

Uziarnienie mieszanki

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

600
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2

Wilgotność mieszanki

3

Zagęszczenie warstwy

1 próbka na 1000 m2

Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2

4

dla każdej partii kruszywa i
przy każdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać
w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco
przekazywane Inżynierowi.
6.3.3. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją+10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17.
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. 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 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E2
£ 2,2 Właściwości kruszywa
E1
Badania
kruszywa
powinny
obejmować
ocenę
wszystkich
właściwości
określonych
w pkt 2.3.2.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności
Inżyniera.
6.4. W YMAGANIA DOTYCZĄCE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość pomiarów

1

Szerokość podbudowy

10 razy na 1 km

2

Równość podłużna

co 20 m łatą na każdym pasie ruchu

3

Równość poprzeczna

10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne*

10 razy na 1 km

5

Rzędne wysokościowe

co 100 m

6

Ukształtowanie osi w planie*

co 100 m
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7

Grubość podbudowy

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 m 2

8

Nośność podbudowy: - moduł odkształcenia
- ugięcie sprężyste

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

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych.
6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na
odcinkach jezdni bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej
leżącej o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie zBN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 10 mm.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
Podbudowa w planie nie może być przesunięta o więcej niż ± 5 cm.
6.4.7. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż ± 10%,
6.4.8. Nośność podbudowy
moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,
ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa
Wskaźnik
o wskaźniku wnoś
nie mniejszym zagęszczenia
Is nie
niż, %
mniejszy niż

Wymagane cechy podbudowy
Maksymalne ugięcie
sprężyste pod kołem, mm

Minimalny moduł odkształcenia
mierzony płytą o średnicy 30 cm, MPa
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60
80
120

1,0
1,0
1,03

40 kN

50 kN

od pierwszego
obciążenia E1

od drugiego
obciążenia E2

1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

60
80
100

120
140
180

6.5. ZASADY POSTĘPOW ANIA Z W ADLIW IE W YKONANYMI ODCINKAMI PODBUDOWY
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez
spulchnienie warstwy na pełną grubość na całej szerokości poszerzenia lub w przypadku budowy nowej jezdni do
połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią
głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach,
wyrównane i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1.OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-04.00 pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROW A
Jednostką obmiarową jest m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie w przypadku nowej
konstrukcji oraz m3 w przypadku wyrównania istniejącej jezdni kruszywem.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-04.00 pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i ST 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 PODSTAW Y PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w ST-04.00 pkt 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
· oznakowanie robót,
· sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
· przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
· dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
· rozłożenie mieszanki,
· zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
· przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
· utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. NORMY

1
2

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

3
4
5
6
7

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

8

PN-B-06714-26

9

PN-B-06714-28

10
11
12

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

13

PN-B-06731

14

PN-B-11111

15
16

PN-B-11112
PN-B-11113

17

PN-B-19701

18
19
20
21

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

22

PN-S-96023

23
24
25

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

26

BN-64/8931-01

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa
mineralne.
Badania.
Oznaczanie
zawartości
zanieczyszczeń obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
bezpośrednią
Kruszywa
mineralne.
Badania.
Oznaczanie
zawartości
zanieczyszczeń organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą
bromową
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los
Angeles
Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Żwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
Kruszywo do betonu lekkiego
Wapno
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia
kamiennego
Popioły lotne
Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni
drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
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27

BN-64/8931-02

28
29

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

30

BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem
belkowym
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. INNE DOKUMENTY
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
(ST-06.03)
1.

WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych odbudowanej nawierzchni
jezdni w związku z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnik, Leszczków, Kurów Gołębiów, gm. Lipnik.
1.2. ZAKRES STOSOW ANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy nawierzchni.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAW OWE
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-04.00 pkt 1.4.
1.5. OGÓLNE W YMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-04.00 pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1.OGÓLNE W YMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-04.00 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 wg WT.EmA-1994,
· upłynnione asfalty średnioodparowalne wg PN-C-96173;
b)
do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
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·
·
·

kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994,
upłynnione asfalty szybkoodparo wy walne wg PN-C-96173,
asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170, za zgodą Inżyniera.

2.3. W YMAGANIA DLA MATERIAŁÓW
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94. Wymagania dla asfaltów drogowych
podano w PN-C-96170.
2.4. ZUŻYCIE LEPISZCZY DO SKROPIENIA
Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 1.
Tablica 1. Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni
Lp.
1
2

Rodzaj lepiszcza

Zużycie (kg/m2)

Emulsja asfaltowa kationowa

od 0,4 do 1,2

Asfalt drogowy D 200, D 300

od 0,4 do 0,6

Dokładne zużycie lepiszczy powinno być
i stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez Inżyniera.

ustalone

w

zależności

od

rodzaju

warstwy

2.5. SKŁADOWANIE LEPISZCZY
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości.
Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w
zbiornikach murowanych, betonowych lub żelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla
zbiorników stalowych.
Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna.
Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się na dużej powierzchni
cieczy „kożucha" asfaltowego zatykającego później przewody.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta.
3. SPRZĘT
3.1. OGÓLNE W YMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-04.00 pkt 3.
3.2. SPRZĘT DO OCZYSZCZANIA W ARSTW NAWIERZCHNI
Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
szczotek mechanicznych,
zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych
elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej
warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się
używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające,
sprężarek,
zbiorników z wodą,
szczotek ręcznych.
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3.3. SPRZĘT DO SKRAPIANIA W ARSTW NAW IERZCHNI
Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być
wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących
parametrów:
· temperatury rozkładanego lepiszcza,
· ciśnienia lepiszcza w kolektorze,
· obrotów pompy dozującej lepiszcze,
· prędkości poruszania się skrapiarki,
· wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza,
· dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe zachowanie
stałej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości założonej.
4. TRANSPORT
4.1. OGÓLNE W YMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-04.00 pkt 4.
4.2. TRANSPORT LEPISZCZY
Asfalty mogą być transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadających izolację
termiczną, zaopatrzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostępem wody.
Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach
pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny
przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o
pojemności nie większej niż 1 m 3, a każda przegroda powinna mieć wykroje w dnie umożliwiające przepływ
emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i
nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. OGÓLNE ZASADY W YKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-04.00 pkt 5.
5.2. OCZYSZCZENIE W ARSTW NAW IERZCHNI
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 W ARSTW NAW IERZCHNI
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona.
Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po
wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia może być wilgotna.
Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową).Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji asfaltowej podano w ST-04.07 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego-warstwa ścieralna i warstwa wiążąca"
pkt.5.4. Przygotowanie podłoża oraz 5.5. Połączenia międzywarstwowe.
Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2.
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Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu
Lp.

Rodzaj lepiszcza

Temperatury (°C)

1

Emulsja asfaltowa kationowa

od 20 do 40*)

2

Asfalt drogowy D 200

od 140 do 150

3

Asfalt drogowy D 300

od 130 do 140

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

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-04.00 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 3.
Tablica 3. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót

Lp.

Rodzaj lepiszcza

1

Emulsja asfaltowa kationowa

2

Asfalt drogowy

Kontrolowane
właściwości

Badanie według normy

lepkość

EmA-94

penetracja

PN-C-04134

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".
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-04.00 pkt 7.
7.2.JEDNOSTKA OBMIAROW A
Jednostką obmiarową jest:
· m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
· m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-04.00 pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAW Y PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-04.00 pkt 9.
Roboty związane z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych stanowią integralna część
robót stałych i nie podlegają odrębnej zapłacie. Uważa się, że są one ujęte w cenach jednostkowych tych
elementów robót, dla których są niezbędne.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. NORMY
1
2
3

PN-C-04134
PN-C-96170
PN-C-96173

Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych

10.2. INNE DOKUMENTY
1
2
3

„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa". Zalecone przez
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03
Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM -1994 r.
Informacje o asfaltach wprowadzonych normą PN-EN 12591:2002 zawarto w ST-04.07 „Nawierzchnia z
betonu asfaltowego-warstwa ścieralna i warstwa wiążąca”

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO,
WARSTWA ŚCIERALNA I WARSTWA WIĄŻĄCA
(ST-06.04)
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1. WSTĘP
PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego w związku z budową
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnik, Leszczków, Gołubiów, Gm. Lipnik
1.2. ZAKRES STOSOW ANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem
warstwy
ścieralnej
i
wiążącej
z
betonu
asfaltowego
wg PN-S-96025:2000. Nawierzchnię z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg o kategorii ruchu od KR1
do KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych", IBDiM - 1997 wg poniższego
zestawienia:
Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu
kategoria ruchu

liczba osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobę

KR1
KR2
KR3
KR4
KR5
KR6

> 12
od 13 do 70
od 71 do 335
od 336 do 1000
od 1001 do 2000
>2000

1.4. OKREŚLENIA PODSTAW OWE
Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i
uziarnieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.
Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona.
Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów
mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralnoasfaltowej.
Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
Próba technologiczna - wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej właściwości są
zgodne z receptą laboratoryjną.
Kategoria ruchu (KR) - obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN)
na obliczeniowy pas ruchu na dobę.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST04.00 pkt 1.4.
1.5. OGÓLNE W YMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-04.00 pkt 5.
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2. MATERIAŁY
2.1. OGÓLNE W YMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-04.00
„Wymagania ogólne" pkt 2.
2.2. ASFALT
Należy
stosować
w PN-EN 12591:2002 (U)

asfalt

drogowy

spełniający

wymagania

określone

2.3. W YPEŁNIACZ
Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 dla wypełniacza
podstawowego i zastępczego.
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961.
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Lp.

Wymagania wobec materiałów

Rodzaj materiału nr normy

KR 1-2

1

2
3

Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996
11115:1998
a) ze skał magmowych i przeobrażonych
b) ze skał osadowych
c) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze)
Kruszywo łamane zwykłe
wgPN-B-11112:1996
Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996

PN-Bkl. I, II;gat.1,2
jw.
jw.

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

4

Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego
kl. I, II; gat. 1,2
wg WT/MK-CZDP 84

5

Piasek wg PN-B-11113:1996

gat. 1, 2

6

Wypełniacz mineralny:
a)wgPN-S-96504:1961
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego

podstawowy, zastępczy pyły z
odpylania, popioły lotne

7

Asfalt drogowy wgPN-EN 12591:2002 (U)

D 50/70

Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
Lp.

Rodzaj materiału nr normy

Wymagania wobec materiałów
KR2
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1

Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996,
11115:1998
a) z surowca skalnego
b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze)

PN-Bkl. I, II; gat. 1,2
jw.

2

Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996

kl. I, II; gat. 1,2

3

Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996

kl. I, II

4

Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego kl. I, II; gat. 1,2
wg WT/MK-CZDP 84

5

Piasek wg PN-B-11113:1996

6

Wypełniacz mineralny:
a)wgPN-S-96504:1961

gat. 1, 2
podstawowy,
zastępczy
pyły z odpylania,
popioły lotne

b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego

7

Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965

D 50, D 70

Dla kategorii ruchu KR 2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np. pyły z
odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą Inżyniera.
2.4. KRUSZYWO
Należy stosować kruszywa podane w tablicy 1.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

je

przed

2.5.ASFALT UPŁYNNIONY
Należy
stosować
w PN-C-96173:1974.

asfalt

upłynniony

spełniający

wymagania

określone

2.6. EMULSJA ASFALTOW A KATIONOW A
Stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania wg WT.EmA-99.
3. SPRZĘT
3.1.OGÓLNE W YMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-04.00 pkt 3.
3.2.SPRZĘT DO W YKONANIA NAW IERZCHNI Z BETONU ASFALTOW EGO
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 mineralnoasfaltowych,
· układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
· skrapiarek,
· walców lekkich, średnich i ciężkich,
· walców stalowych gładkich,
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·
·
·

walców ogumionych,
szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,
samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów.

4. TRANSPORT
4.1. OGÓLNE W YMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dot. transportu podano w ST-04.00 pkt 4.
4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW
4.2.1. Asfalt
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. Transport asfaltów
drogowych może odbywać się w:
· cysternach kolejowych,
· cysternach samochodowych,
· bębnach blaszanych, lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera.
4.2.2. Wypełniacz
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich,
umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.
4.2.3. Kruszywo
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. OGÓLNE ZASADY W YKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-04.00 pkt 5.
5.2. PROJEKTOW ANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOW EJ
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy
Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych
poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych
przez Inwestora. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
· doborze składników mieszanki mineralnej,
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· doborze optymalnej ilości asfaltu,
· określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne.
5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3.
Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu
Rzędne
krzywych granicznych MM
Wymiar oczek
sit#, mm
Zawartość asfaltu

KR2
Mieszanka mineralna, mm
0/16
0/8
0/20
lub
lub
0/12,8

0/6,3

Przechodzi
przez: 25,0
20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0
zawartość

100
88÷100
78÷100
68÷93
59÷86
54÷83
48÷78
40÷70
29÷59

100
90÷100
80÷100
69÷100
62÷93
56÷87
45÷76
35÷64

100
90÷100
78÷100
60÷100
41÷71

ziarn > 2,0

(41÷71)

(36÷65)

(29÷59)

0,85

20÷47

26÷50

27÷52

0,42
0,30
0,18
0,15
0,075
Orientacyjna
zawartość
asfaltu MMA, % m/m

13÷36
10÷31
7÷23
6÷20
5÷10

19÷39
17÷33
13÷25
12÷22
7÷11

18÷39
15÷34
13÷25
12÷22
8÷12

5,0÷6,5

5,0÷6,5

5,5÷6,5

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 1do 3.
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm do
warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem KR2

Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3 mm do
warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem KR2
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Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych
wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4
Wykonana warstwa ścieralna z bet. asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tabl. 4
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Lp.

Właściwości

Wymagania wobec MMA i
warstwy ścieralnej z BA
KR2

1
2

Moduł sztywności pełzania, MPa
Stabilność próbek wg metody Marshalla w temperaturze
60° C, kN

nie wymaga się
>5,5

3

Odkształcenie próbek jw., mm

od 2,0 do 5,0

4

Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v

od 1,5 do 4,5

5

Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach
jw., %

od 75,0 do 90,0

6
Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu: od 0 mm do
6,3 mm
od 0 mm do 8,0 mm
od 0 mm do 12,8 mm
od 0 mm do 16,0 mm
od 0 mm do 20,0 mm
7

Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %

8

Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v)

od 1,5
od 2,0
od 3,5
od 4,0
od 5,0

do
do
do
do
do

4,0
4,0
5,0
5,0
7,0

>98,0
od 1,5 do 5,0
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5.2.2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wyrównawczej i
wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 5.
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wyrównawczej i
wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 4 -6.
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych
wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 1 do 5.
Warstwa wiążąca z bet. asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8.
Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiążącej, wyrównawczej i
wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu
Rzędne krzywych granicznych
MM
Wymiar oczek
sit #, mm
Zawartość asfaltu

KR 2
Mieszanka mineralna, mm
0/20

0/16

0/12,8

100
87-100
75-100
65-93
57-86
52-81
47-76
40-67
30-55

100
88-100
78-100
67-92
60-86
53-80
42-69
30-54

100
85-100
70-100
62-84
55-76
45-65
35-55

ziarn > 2,0 mm

(45-70)

(46-70)

(45-65)

0,85

20-40

20-40

25-45

0,42
0,30
0,18
0,15
0,075
Orientacyjna
zawartość asfaltu w
MMA, %m/m

13-30
10-25
6-17
5-15
3-7

14-28
11-24
8-17
7-15
3-8

18-38
15-35
11-28
9-25
3-9

4,3-5,8

4,3-5,8

4,5-6,0

Przechodzi przez:
31,5
25,0
20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0
zawartość
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Tablica 6 Wymagania wobec mieszanek mineralno asfaltowego, asfaltowych i warstwy wzmacniającej z betonu
Lp.
Wymagania wobec MMA, warstwy
Właściwości

wiążącej,
KR2

1
2

1)

Moduł sztywności pełzania , MPa

nie wymaga się

Stabilność próbek wg metody Marshalla w
temperaturze 60° C, zagęszczonych 2x75 uderzeń
ubij aka, kN

>8,0 (>6,0)2)

3

Odkształcenie próbek jw., mm

od 2,0 do 5,0

4

Wolna przestrzeń w próbkach jw., %(v/v)

od 4,0 do 8,0

5

Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach
jw., %

od 65,0 do 80,0

6
Grubość warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm
od 0 mm do 16,0 mm
od 0 mm do 20,0 mm
od 0 mm do 25,0 mm
7

Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %

8

Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v)

od 3,5 do 5,0
od 4,0 do 6,0
od 6,0 do 8,0
>98,0
od 4,5 do 9,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 dotyczy tylko fazy
projektowania składu MMA
2) dla warstwy wyrównawczej
3) specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.
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5.3. W YTW ARZANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOW EJ
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym
zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury
składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności
od temperatury.
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie
przepływomierza, lecz nie więcej niż ± 2 % w stosunku do masy składnika.
Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób
i w ilościach określonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania,
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5° C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić:
· Dla D50 od 145° C do 165° C,
· Dla D70 od 140° C do 160° C,
· dla D 100
od 135° C do 160° C,
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° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. Temperatura mieszanki mineralnoasfaltowej powinna wynosić:
·

z D 50

od 140° C do 170° C,

·

z D70

od 135° C do 165° C,

·

z D100 od 130° C do 160° C,

5.4. PRZYGOTOW ANIE 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 12 mm - dla warstwy ścieralnej
i 15mm - dla warstwy wiążącej.
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową
lub asfaltem upłynnionym wg wskazań zawartych w ST-06.09 "Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych".
5.5. POŁĄCZENIE MIĘDZYW ARSTW OWE
Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem
następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia między warstwowego.
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub
ulotnienie upłynniacza
5.6. W ARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie
niższa od +5° C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i + 10° 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. ZARÓB PRÓBNY
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do
przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji.
Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego
podano w tablicy 7.
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Tablica 7. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego
przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m

Lp

Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe
do nawierzchni dróg o kategorii
ruchu
KR2

1

2
3
4

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

+ 5,0

Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm: 0,85;
0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075

+ 3,0

Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # 0,075mm

+ 2,0

Asfalt

+ 0,5

5.8. W YKONANIE W ARSTW Y Z BETONU ASFALTOWEGO
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkt. 5.3.
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie po ułożeniu.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:
- dla asfaltu D 50 130° C,
- dla asfaltu D 70 125° C,
- dla asfaltu D 100
120° C,
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej
warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3. 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.
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana
asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych
powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-04.00 pkt 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań
Inżynierowi do akceptacji.
6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT
6.3.1.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
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podano w tablicy 8.
6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967.
Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 7. Dopuszcza się wykonanie
badań innymi równoważnymi metodami.
6.3.3. Badanie właściwości asfaltu
Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu.
6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza.
Tablica 8. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
Lp.
1

Wyszczególnienie badań

Częstotliwość badań Minimalna liczba badań
na dziennej działce roboczej

Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
pobranej w wytwórni

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

2

Właściwości asfaltu

3

Właściwości wypełniacza

4

Właściwości kruszywa

5

Temperatura składników mieszanki mineralnoasfaltowej

6
7
8

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej

dla każdej dostawy (cysterny)
1 na 100 Mg
przy każdej zmianie
dozór ciągły
każdy pojazd przy załadunku i w czasie
wbudowywania

Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej
Właściwości próbek mieszanki mineralnoasfaltowej pobranej w wytwórni

jw.
jeden raz dziennie

lp. 1 i lp.8 - badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000
6.3.5. Badanie właściwości kruszywa
Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.
Dokładność pomiaru ± 2° C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w ST.
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6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie
produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.
6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą
Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.
6.4. BADANIA DOTYCZĄCE CECH GEOMETRYCZNYCH
NAW IERZCHNI Z BETONU ASFALTOW EGO

I

W ŁAŚCIWOŚCI

W ARSTW

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podaje tablica 9.
Tablica 9. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego
Lp.

Badana cecha

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1

Szerokość warstwy

10 razy na odcinku drogi o długości 1 km

2

Równość podłużna warstwy

każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m

3

Równość poprzeczna warstwy

nie rzadziej niż co 5m

4

Spadki poprzeczne warstwy

10 razy na odcinku drogi o długości 1 km

5

Rzędne wysokościowe warstwy

6

Ukształtowanie osi w planie

pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz
usytuowania osi według
dokumentacji budowy

7

Grubość warstwy

2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m 2

8

Złącza podłużne i poprzeczne

cała długość złącza

9

Krawędź, obramowanie warstwy

cała długość

10

Wygląd warstwy

ocena ciągła

11

Zagęszczenie warstwy

2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m 2

12

Wolna przestrzeń w warstwie

jw.

6.4.2.Szerokość warstwy
Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z
tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy wiążącej, powinna być szersza z każdej strony o 6cm od warstwy ścieralnej
- zgodnie z dokumentacją projektową, nie mniej jednak niż 5 cm.
6.4.3.Równość warstwy
Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie
powinny być większe od 9 mm - dla warstwy ścieralnej od 12 cm - dla warstwy wiążącej.
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być
zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.
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6.4.5. Rzędne wysokościowe
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją 5 cm.
6.4.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową tj.5cm dla warstwy ścieralnej i 5cm dla
warstwy wiążącej, z tolerancją ± 10 %.
6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie, co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być
całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
6.4.9. Wygląd warstwy
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, łuszczących się i spękanych.
6.4.10. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i
recepcie laboratoryjnej.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-04.00 pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROW A
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-04.00 pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 i PN-S-96025:2000 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAW Y PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w ST-04.00 pkt 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

·
·
·
·
·
·

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
dostarczenie materiałów,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
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·
·

obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. NORMY
1

PN-B-11111:1996

2
3

PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996

4

.PN-B-11115:1998

5
6
7

PN-C-04024:1991
PN-C-96170:1965
PN-C-96173:1974

8

PN-S-04001:1967

9
10

PN-S-96504:1961
PN-S-96025:2000

11

BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Żwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do
nawierzchni drogowych
Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni
drogowych
Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych
Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

10.2. INNE DOKUMENTY
1
2
3
4
5

6

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje
-zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje –
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999
WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984
Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe.
Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych
metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM,
Warszawa, 1995
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43
z 1999 r., poz. 430).
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PODBUDOWA
Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO
(ST-06.03)
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2. WSTĘP
1.1.PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem podbudów z tłucznia kamiennego.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy .
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem podbudów z tłucznia kamiennego przy robotach odtworzeniowych
nawierzchni drogowej.
Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowę zasadniczą.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z
jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne" pkt 2.
2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy lub nawierzchni z tłucznia, wg PNS-96023, są:
 kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i klinice, wg PN-B-11112,
 woda do skropienia podczas zagęszczania i klinowania.
2.3. WYMAGANIA DLA KRUSZYW
Do wykonania podbudowy lub nawierzchni należy użyć następujące rodzaje kruszywa,
według PN-B-11112 :
 tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm,
 kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
 kruszywo do klinowania - kliniec od 4mm do 20mm.
Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród
wymienionych w PN-S-96023, dla których wymagania zostaną określone w ST.
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, określonymi dla:
 klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,
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 klasy II i III - dla podbudowy pomocniczej.
Do podbudowy zasadniczej lub nawierzchni należy stosować kruszywo gatunku, co najmniej
2. Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112
Lp.

Właściwości

1

Ścieralność w bębnie Los Angeles,
wg PN-B-06714-42:
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie
więcej niż:
- w tłuczniu
- w klińcu
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w
stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów,
nie więcej niż:

35
40

50
50

30

35

Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18, % m/m, nie
więcej niż:
a) dla kruszyw ze skał magmowych i
przeobrażonych
b) dla kruszyw ze skał osadowych

2,0

Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19
% ubytku masy, nie więcej niż:
a) dla kruszyw ze skał magmowych i
przeobrażonych
b) dla kruszyw ze skał osadowych

4,0

10,0

5,0

10,0

30
nie bada
się

nie bada
się
nie bada
się

2

3

4

Odporność na działanie mrozu według
zmodyfikowanej metody bezpośredniej, wg PN-B06714-19 i PN-B-11112, % ubytku masy, nie
więcej niż:
- w klińcu
- w tłuczniu

Klasa II Klasa III

3,0
5,0
3,0
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Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy tłuczniowej,
wg PN-B-11112

Lp.
1

2

3

4

Właściwości
Uziarnienie, wg PN-B-06714-15
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075
mm, odsia-nych na mokro, % m/m, nie
więcej niż:
- w tłuczniu
- w klińcu
b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m,
nie mniej niż:
- w tłuczniu i w klińcu
c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej
niż:
- w tłuczniu i w klińcu
d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej
niż:
- w tłuczniu i w klińcu
Zawartość zanieczyszczeń obcych,
wg PN-B-06714-12 , % m/m, nie więcej niż:
- w tłuczniu i w klińcu
Zawartość ziarn nieforemnych,
wg PN-B-06714-16, % m/m, nie więcej niż:
- w tłuczniu
- w klińcu
Zawartość zanieczyszczeń organicznych,
barwa cieczy wg PN-B-06714-26:
- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie
ciemniejsza niż:

Podbudowa
jednowarst
Podbudowa
wowa lub
pomocnicza
podbudowa
zasadnicza

3
4

4
5

75

65

15

25

15

20

0,2

0,3

40
45
nie bada się nie bada się

wzorcowa

Woda
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna
lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań.
SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3.
Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy lub nawierzchni z tłucznia kamiennego
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
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 równiarek do rozkładania tłucznia i klińca,
 walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego,
 walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania

kruszywa grubego klińcem,
 szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca,
 walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia,
 przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania

wody.
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4.
Transport kruszywa
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 5.
Przygotowanie podłoża
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie
drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową
tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża.
W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem
podłoża warstwy odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek
nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem:
D15 / d85 <= 15
gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo
odsączającej, d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie
z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi
w niniejszych specyfikacjach.
Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza
od 1,5-krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy
podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej
20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach.
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu
równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej
zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca
statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30kN/m. Zagęszczanie
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podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo
przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni.
Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od
dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w
kierunku jej górnej krawędzi.
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego
należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego.
Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym, co najmniej
18kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym, co najmniej
16kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie
przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to
konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż
do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego.
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami
tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6mm.
Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.
Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego
utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6.
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu
akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2.3
i tablicach 1 i 2 niniejszych ST.
Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego
Lp.

Wyszczególnienie badań

Częstotliwość badań
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1
2
3

Uziarnienie kruszyw
Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie
Zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie

4
5
6
7

Ścieralność kruszywa
Nasiąkliwość kruszywa
Odporność kruszywa na działanie mrozu
Zawartość zanieczyszczeń organicznych

Minimalne
ilości badań na
dziennej
działce
roboczej

Maksymalna
powierzchnia
podbudowy
na jedno
badanie (m2)

2

600

6000 i przy każdej zmianie
źródła pobierania materiałów

Badania właściwości kruszywa
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem.
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych
w pkt 2.3 powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą
zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz
na polecenie Inżyniera. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę
w sposób losowy, w obecności Inżyniera.
Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy
Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia
kamiennego

Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów

1

Szerokość podbudowy

10 razy na 1 km

2

Równość podłużna

w sposób ciągły planografem albo
co 20 m łatą na każdym pasie
ruchu

3

Równość poprzeczna

10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne*'

10 razy na 1 km

5

Rzędne wysokościowe

co 100 m w osi jezdni i na jej
krawędziach

6

Ukształtowanie osi w planie*'

co 100 m
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7

Grubość podbudowy

Podczas budowy: w 3 punktach na
każdej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niż raz na 400 m2 Przed
odbiorem: w 3 punktach, lecz nie
rzadziej niż raz na 2000 m2

8

Nośność podbudowy

nie rzadziej niż raz na 3000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać
w punktach głównych łuków poziomych.
Szerokość podbudowy lub nawierzchni
Szerokość podbudowy lub nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o
więcej niż +10 cm, -5cm.
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy lub nawierzchni powinna być większa
od szerokości warstwy wyżej leżącej, o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną
w dokumentacji projektowej.
Równość podbudowy lub nawierzchni
Nierówności podłużne należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą
BN-68/8931-04
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 12 mm dla podbudowy zasadniczej lub nawierzchni
Spadki poprzeczne podbudowy lub nawierzchni
Spadki poprzeczne podbudowy lub nawierzchni na prostych i hakach powinny być zgodne z
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %.
Rzędne wysokościowe podbudowy lub nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
Ukształtowanie osi w planie
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej
niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż + 5 cm dla pozostałych dróg.
Grubość podbudowy lub nawierzchni
Grubość nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ± 2 cm,
Nośność podbudowy lub nawierzchni
Pomiary nośności należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 .
Podbudowa zasadnicza lub nawierzchnia powinna spełniać wymagania dotyczące nośności,
podane w tablicy 5.
Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej lub nawierzchni w zależności od
kategorii ruchu

Kategoria ruchu

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy
użyciu płyty o średnicy 30 cm (MPa)
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Ruch lekki
Ruch lekko średni i średni

Pierwotny M IE

Wtórny MIIE

100
100

140
170

Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu
odkształcenia ME
do pierwotnego modułu odkształcenia ME jest nie większy od 2,2.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy lub nawierzchni z
tłucznia kamiennego.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 przygotowanie podłoża,
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
 rozłożenie kruszywa,
 zagęszczenie warstw z zaklinowaniem,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji
technicznej,
 utrzymanie podbudowy w czasie robót.
PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN-B-06714-12
2. PN-B-06714-15
3. PN-B-06714-16
4. PN-B-06714-18

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości
zanieczyszczeń obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
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5. PN-B-06714-19
6. PN-B-06714-26
7. PN-B-06714-42
8. PN-B-11112
9. PN-S-96023
10. BN-64/8931-02
11. BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności
metodą bezpośrednią
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości
zanieczyszczeń organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w
bębnie
Los Angeles
Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni
drogowych
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia
kamiennego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą.
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NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
(ST-06.04)
3. WSTĘP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni
z betonu asfaltowego przy robotach odtworzeniowych.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1
Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonywaniem warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego przy
odtwarzaniu rozebranej nawierzchni wg PN-S-96025:2000.
Nawierzchnię z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg o kategorii ruchu od
KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych",
IBDiM - 1997 wg poniższego zestawienia:
Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu
kategoria ruchu

liczba osi obliczeniowych l00 kN/pas/dobę

KR1

>12

KR2

od 13 do 70

KR3

od 71 do 335

KR4

od 336 do 1000

KR5

od 1001 do 2000

Określenia podstawowe
Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym
składzie i uziarnieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone
wymagania.
Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona.
Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do
materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa
na odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy
z mieszanki mineralno- asfaltowej.
Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.
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Próba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.
Odcinek próbny - odcinek warstwy nawierzchni (o długości, co najmniej 50 m) wykonany w
warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i
uzyskiwanych parametrów technicznych robót.
Kategoria ruchu (KR) - obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 1.5.
MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
ST „Wymagania ogólne" pkt 2.
Asfalt
Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone
w PN-C-96170:1965.
W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe podane
w tabl. 1 i
Wypełniacz
Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961
dla wypełniacza podstawowego i zastępczego.
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961.
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Lp.

1

Rodzaj materiału nr normy

Kruszywo łamane granulowane
wg PN-B-l 1112:1996, PN-B-11115:1998
a) ze skał magmowych i przeobrażonych
b) ze skał osadowych
c) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i
stalownicze)

Wymagania wobec materiałów
w zależności od kategorii ruchu
KR1 lub
KR2

od KR 3
do KR 6

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

jw.

1

Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996

kl. I, II;
gat.1,2

-

3

Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996

kl. I, II

-
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4

Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84

kl. I, II;
gat. 1,2

5

Piasek wg PN-B-11113:1996

gat. 1, 2

6

Wypełniacz mineralny:
a)wg PN-S-96504:1961
b) innego pochodzenia wg orzeczenia
laboratoryjnego

podstawowy,
zastępczy
pyły z
odpylania,
popioły lotne

podstawowy

7

Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965

D 50, D 70,
D100

D 503), D 70

8

Polimeroasfalt drogowy wg TWTPAD-97

DE80 A,B,C,
DP80

DE80 A,B,C,
DP80

kl.I;gat.l

-

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I; gat. 1
2) tylko dolomity kl. I, gat. 1 w ilości < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi
kruszywami, w ilości < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia
ilościowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

Lp.

1

Rodzaj materiału
nr normy

Kruszywo łamane granulowane wg
PN-B-11112:1996,
PN-B-11115:1998
a) z surowca skalnego
b) z surowca sztucznego (żużle
pomiedziowe i stalownicze)

2

Kruszywo łamane zwykłe
wg PN-B-11112:1996

3

Żwir i mieszanka wg PN-B-lllll:1996

Wymagania wobec materiałów w
zależności od kategorii ruchu
KR1 lubKR2

KR3doKR6

kl. I, II; gat. 1,2

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

jw-

kl. I; gat. 1

kl. I, II; gat. 1,2

-

kl. I, II

-
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4

Grys i żwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego
wg WT/MK-CZDP84f

5

Piasek wg PN-B-11113:1996

6

Wypełniacz mineralny:
a)wg PN-S-96504:1961
b) innego pochodzenia wg
orzeczenia laboratoryjnego

7

Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965

8

Polimeroasfalt drogowy wg TWT
PAD-97

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

gat. 1, 2

-

podstawowy,
zastępczy pyły z
odpylania,
popioły lotne

podstawowy

D 50, D 70

D50

-

DE30 A,B,C
DE80 A,B,C,
DP30,DP80

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat.1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego
pochodzenia, np. pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie
orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą Inżyniera.
Kruszywo
W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane
w tablicy 1 i 2. Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami.
Asfalt upłynniony
Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone
w PN-C-96173:1974.
Emulsja asfaltowa kationowa
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania
określone w WT.EmA-99.
SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3.
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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.
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4.
Transport materiałów
Asfalt
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. Transport
asfaltów drogowych może odbywać się w cysternach samochodowych,
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.
Kruszywo
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
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.
WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 5.
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Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca dostarczy do akceptacji projekt składu
mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych
składników i próbki materiałów do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
· doborze składników mieszanki mineralnej,
· doborze optymalnej ilości asfaltu,
· określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy
ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3.
Tablica 3.Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy
ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu
Rzędne krzywych granicznych MM w zależności od kategorii ruchu
Wymiar
oczek sit #,
mm
Zawartość
asfaltu

KR 1 lub KR 2

od KR 3 do KR 6
Mieszanka mineralna, mm

od 0
do 20

od 0 do
od 0 do 8
16 lub od lub od 0
0 do 12,8
do 6,3

od 0
do 20

od 0
do 201)

100

100

od 0
do 16

od 0
do 12,8

Przechodzi
przez: 25,0

100

20,0

88-100

100

88-100

90-100

100

16,0

78-100

90-100

78-100

67-100

90-100

100

12,8

68-93

80-100

68-85

52-83

80-100

87-100

9,6

59-86

69-100

100

59-74

38-62

70-88

73-100

8,0

54-83

62-93

90-100

54-67

30-50

63-80

66-89

6,3

48-78

56-87

78-100

48-60

22-40

55-70

57-75

4,0

40-70

45-76

60-100

39-50

21-37

44-58

47-60

2,0

29-59

35-64

41-71

29-38

21-36

30-42

35-48

Zawartość
ziarn > 2,0

(41-71)

(36^65)

(29-59)

(62-71)

(64-79)

(58-70)

(52-65)

0,85

20-47

26-50

27-52

20-28

20-35

18-28

25-36

0,42

13-36

19-39

18-39

13-20

17-30

12-20

18-27

0,30

10-31

17-33

15-34

10-17

15-28

10-18

16-23

0,18

7-23

13-25

13-25

7-12

12-24

8-15

12-17

0,15

6-20

12-22

12-22

6-11

11-22

7-14

11-15
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0,075

5-10

7-11

8-12

5-7

10-15

6-9

7-9

Orientacyjna
zawartość
asfaltu w
MMA,% m/m

5,0-6,5

5,0-6,5

5,5-6,5

4,5-5,6

4,3-5,4

4,8-6,0

4,8-6,5

1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe: dla MM betonu asfaltowego

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań
próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w
tablicy 4 lp. od 1 do 5. Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać
wymagania podane w tablicy 4 lp. od 6 do 8.
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy
wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości
asfaltu podano w tablicy 5.
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej,
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8-13.
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań
próbek wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w
tablicy 6 lp. od 1 do 5.
Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego
powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8.
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z
betonu asfaltowego

Lp.
Właściwości

Wymagania wobec MMA i warstwy
ścieralnej z BA w zależności od
kategorii ruchu
KR Hub KR 2

KR 3 do KR 6

1

Moduł sztywności pełzania 1), MPa

nie wymaga się

> 14,0 (>18)4)

2

Stabilność próbek wg metody
Marshalla w temperaturze 60° C, kN

>5,52)

> 10,03)

3

Odkształcenie próbek jw., mm

od 2,0 do 5,0

od 2,0 do 4,5

4

Wolna przestrzeń w próbkach jw.,% v/v

od 1,5 do 4,5

od 2,0 do 4,0

5

Wypełnienie wolnej przestrzeni w
próbkach jw., %

od 75.0 do 90,0

od 78,0 do 86,0

6

Grubość w cm warstwy z MMA o
uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm
od 0 mm do 8,0 mm
od 0 mm do 12,8 mm
od 0 mm do 16,0 mm
od 0 mm do 20,0 mm

od 1,5 do 4,0
od 2,0 do 4,0
od 3,5 do 5,0
od 4,0 do 5,0
od 5,0 do 7,0

od 3,5 do 5,0
od 4,0 do 5,0
od 5,0 do 7,0

7

Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %

>98,0

>98,0

8

Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v)

od 1,5 do 5,0

od 3,0 do 5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],
dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA
2) próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka
3) próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka 4) specjalne warunki, obciążenie
ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Tablica 5.Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiążącej z
betonu asfaltowego
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Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w
zależności od kategorii ruchu
Wymiar oczek sit
#, mm

KRllubKR2

KR 3 do KR 6

Mieszanka mineralna, mm
od 0
do 20

Przechodzi
przez:
31,5
25,0
20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0
zawartość ziarn
> 2,0 mm
0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075

Orientacyjna
zawartość
asfaltu w MMA,
%m/m

od 0
do 16

od 0
do 12,8

od 0
do 25

od 0
do 20

od 0
do 161)

100
85-100
70-100
62-84
55-76
45-65
35-55

100
84-100
75-100
68-90
62-83
55-74
50-69
45-63
32-52
25-41

100
87-100
77-100
66-90
56-81
50-75
45-67
36-55
25-41

100
87-100
77-100
67-89
60-83
54-73
42-60
30-45

(45-70) (46-70) (45-65)

(59-75)

(59-75)

(55-70)

100
87-100
100
75-100 88-100
65-93 78-100
57-86
67-92
52-81
60-86
47-76
53-80
40-67
42-69
30-55
30-54

20-40
13-30
10-25
6-17
5-15
3-7

20-40
14-28
11-24
8-17
7-15
3-8

25-45
18-38
15-35
11-28
9-25
3-9

16-30
10-22
8-19
5-14
5-12
4-6

16-30
9-22
7-19
5-15
5-14
4-7

20-33
13-25
10-21
7-16
6-14
5-8

4,3-5,8 4,3-5,8

4,5-6,0

4,0-5,5

4,0-5,5

4,3-5,8

1) Tylko do warstwy wyrównawczej
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Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej z betonu
asfaltowego

Lp.
Właściwości

Wymagania wobec MMA, warstwy
wiążącej, wyrównawczej i
wzmacniającej w zależności od
kategorii ruchu
LKR1 lub KR2

od KR 3 do KR 6

1

Moduł sztywności pełzania 1) MPa

nie wymaga się

> 16,0 (>22)3)

2

Stabilność próbek wg metody
Marshalla w temperaturze 60° C,
zagęszczonych 2x75 uderzeń
ubijaka, kN

>8,0 (>6,0)2)

>ll,0

od 2,0 do 5,0

od 1,5 do 4,0

od 4,0 do 8,0

od 4,0 do 8,0

od 65,0 do 80,0

<75,0

6

Grubość warstwy w cm z MMA o
uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm
od 0 mm do 16,0 mm
od 0 mm do 20,0 mm
od 0 mm do 25,0 mm

od 3,5 do 5,0
od 4,0 do 6,0
od 6,0 do 8,0
-

od 4,0do 6,0
od 6,0 do 8,0
od 7,0 do 10,0

7

Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %

>98,0

>98,0

8

Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v)

od 4,5 do 9,0

od 4,5 do 9,0

3
4
5

Odkształcenie próbek jw., mm
Wolna przestrzeń w próbkach jw.,
%(v/v)
Wypełnienie wolnej przestrzeni w
próbkach

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48
[16],dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA
2) dla warstwy wyrównawczej
3) specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym,
skanalizowanym, itp.

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.
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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. Dla kategorii ruchu
od KR5 do KR6 dozowanie składników powinno być sterowane elektronicznie.
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi,
względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż ± 2 % w stosunku do masy składnika.
Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do
asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem
termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5° C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić:
dla D 50
od 145° C do 165° C,
dla D 70
od 140° C do 160° C,
dla D 100
od 135° C do 160° C,
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° C od maksymalnej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:
- D 50
od 140° C do 170° C,
- D 70
od 135° C do 165°C,
- D lOO
od 130° C do 160°C,
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 7.
Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm
Podłoże pod warstwę
Lp.

Drogi i place

1

ścieralną

wiążącą i
wzmacniającą

Drogi klasy A, S i GP

6

9

2

Drogi klasy G i Z

9

12

3

Drogi klasy L i D oraz place i
parkingi

12

15

W przypadku, gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże
należy wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej.
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić
emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w ST. Zalecane ilości asfaltu
po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 8.
Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być
pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w ST i zaakceptowanym przez
Inżyniera.
Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza
z asfaltu upłynnionego
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Lp.

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

Podłoże do wykonania warstwy z
mieszanki betonu asfaltowego

Podłoże pod warstwę asfaltową
1

Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa

od 0,7 do 1,0

2

Podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

od 0,5 do 0,7

3

Podbudowa z chudego betonu lub
gruntu stabilizowanego cementem

od 0,3 do 0,5

4

Nawierzchnia asfaltowa o
chropowatej powierzchni

od 0,2 do 0,5

Połączenie międzywarstwowe
Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym
przed ułożeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia
międzywarstwowego, w ilości ustalonej w ST.
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza
podano w tablicy 9.
Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza
z asfaltu upłynnionego

Lp.

Połączenie nowych warstw

1

Podbudowa asfaltowa

2

Asfaltowa warstwa wyrównawcza
lub wzmacniająca

3

Asfaltowa warstwa wiążąca

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

od 0,1 do 0,3

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi, co
najmniej:
8h
przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
2h
przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki.
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Warunki przystąpienia do robót
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura
otoczenia jest nie niższa od +5° C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i + 10° C dla
wykonywanej warstwy grubości < 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralnoasfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V >
16 m/s).
Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana ręcznie lub układarką
z dostosowaniem warstw do istniejącej nawierzchni oraz założeń narzuconych przez
zarządzającego drogą.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:
- dla asfaltu D 50
130° C,
- dla asfaltu D 70
125° C,
- dla asfaltu D 100
120° C,
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik
zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach
4 i 6.
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle
do osi drogi.
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie, co
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny
być w jednym poziomie.
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna
być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową.
Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6.
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu,
wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej podano w tablicy 10.
Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg
PN-S-04001:1967. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami.
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Badanie właściwości asfaltu
Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu.
Badanie właściwości wypełniacza
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność
wypełniacza.
Tablica 10. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej
Lp.

Wyszczególnienie badań

Częstotliwość badań Minimalna liczba
badań na dziennej działce roboczej

1

Skład i uziarnienie mieszanki mineralnoasfaltowej pobranej w wytwórni

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

2

Właściwości asfaltu

dla każdej dostawy (cysterny)

3

Właściwości wypełniacza

1 na 100 Mg

4

Właściwości kruszywa
Temperatura składników mieszanki
mineralno-asfeltowej

przy każdej zmianie

6

Temperatura mieszanki mineralnoasfaltowej

każdy pojazd przy załadunku i w czasie
wbudowywania

7

Wygląd mieszanki mineralno-asfeltowej

jw.

8

Właściwości próbek mieszanki mineralnoasfaltowej pobranej w wytwórni

jeden raz dziennie

5

dozór ciągły

lp.l i lp.8 - badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000
Badanie właściwości kruszywa
Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa.
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.
Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym
zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.
Dokładność pomiaru ± 2° C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami
podanymi w ST.
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.
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Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach
zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.
Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z
betonu asfaltowego
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 11.
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Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego
Lp.

Badana cecha

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1

Szerokość warstwy

2 razy na odcinku drogi o długości 1 km

2

Równość podłużna warstwy

każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m

3

Równość poprzeczna warstwy

nie rzadziej niż co 5m

4

Spadki poprzeczne warstwy

10 razy na odcinku drogi o długości 1 km

5

Rzędne wysokościowe warstwy

pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i
poprzecznej oraz usytuowania osi według

6

Ukształtowanie osi w planie

wg dokumentacji budowy

7

Grubość warstwy

2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000
m2

8

Złącza podłużne i poprzeczne

cała długość złącza

9

Krawędź, obramowanie warstwy

cała długość

10

Wygląd warstwy

ocena ciągła

11

Zagęszczenie warstwy

2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000
m2

12

Wolna przestrzeń w warstwie

jw.

Szerokość warstwy
Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z
dokumentacją projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej,
nieograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być
szersza z każdej strony, co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak
niż 5 cm.
Równość warstwy
Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone
wg BN-68/8931-04 nie powinny być większe od podanych w tablicy 12.
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Tablica 12. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm
Lp.

Drogi i place

Warstwa
ścieralna

Warstwa
wiążąca

Warstwa
wzmacniająca

1

Drogi klasy A, S i GP

4

6

9

2

Drogi klasy G i Z

6

9

12

3

Drogi klasy L i D oraz place i
parkingi

9

12

15

Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach
powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.
Rzędne wysokościowe
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową,
z tolerancją ± 1 cm.
Ukształtowanie osi w planie
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową,
z tolerancją 5 cm.
Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm, dla której tolerancja
wynosi +5 mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi ± 5 mm.
Złącza podłużne i poprzeczne
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle
do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie, co
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane,
a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
Krawędź, obramowanie warstwy
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna
wystawać od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być
wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia pokryte asfaltem.
Wygląd warstwy
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.
Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami
ustalonymi w ST i recepcie laboratoryjnej.
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OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu
asfaltowego.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000 dały
wyniki pozytywne.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" pkt
9.9.2.
·
·
·
·
·
·
·
·
·

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

PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.

PN-B-11111:1996

2.

PN-B-11112:1996

3.

PN-B-11113:1996

4.

PN-B-11115:1998

5.

PN-C-04024:1991

6.
7.

PN-C-96170:1965
PN-C-96173:1974

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni
drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego
do nawierzchni drogowych
Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni
drogowych
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8.

PN-S-04001:1967

9.

PN-S-96504:1961

10. PN-S-96025:2000
11. BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralnobitumicznych i nawierzchni bitumicznych
Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas
bitumicznych
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą

Inne dokumenty
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa,
1997
13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997
14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999
15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kraszonych
z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni
drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia
trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek
mineralnobitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym.
Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995
17. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430
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