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ROBOTY DROGOWE

Spis specyfikacji

D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne
D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa – wpusty uliczne
D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych
D-07.00.00 URZ DZENIA BZPIECZE STWA RUCHEM
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01 Kraw niki betonowe na awie betonowej
D-08.03.01 Obrze a betonowe
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D.00.00.00 WYMAGANIA  OGÓLNE

1. WST P

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

1.1.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.00.00.00 - Wymagania
ogólne odnosi si do wymaga wspólnych dla poszczególnych wymaga technicznych dotycz cych
wykonania i odbioru robót, zwi zanych z Remontem ul. Partyzantów w dzielnicy D bie sko
poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB stanowi cz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nale y je stosowa w
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych STWiORB

1.3.1. Wymagania ogólne nale y rozumie i stosowa w powi zaniu z ni ej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:

D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne
D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa – wpusty uliczne
D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych
D-07.00.00 URZ DZENIA BZPIECZE STWA RUCHEM
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01 Kraw niki betonowe na awie betonowej
D-08.03.01 Obrze a betonowe

1.3.2. Niezale nie od postanowie w dokumentach umowy normy pa stwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych b
stosowane przez Wykonawc  w j zyku polskim.

1.3.3. Przedmiar robót

Przedmiary robót przedstawione w STWiORB maj charakter tylko informacyjny. Obligatoryjne
zakresy robót zosta y uj te w za czniku tj. w Przedmiarze Robót i stanowi  one podstaw  wyceny.

1.4. Okre lenia podstawowe

yte w STWiORB wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie w ka dym przypadku
nast puj co:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b cy budynkiem, stanowi cy ca
techniczno-u ytkow (drog ) albo jego cz stanowi ca odr bny element konstrukcyjny lub
technologiczny.
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1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Dziennik Budowy - opatrzony piecz ci Zamawiaj cego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, s cy do notowania wydarze zaistnia ych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania polece i innej korespondencji
technicznej pomi dzy Zamawiaj cym ( Inspektorem Nadzoru ), Wykonawc  i Projektantem.

1.4.4. Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiaj cego, upowa niona do
sprawowania nadzoru inwestorskiego, powo ana do reprezentowania Inwestora w sprawach
realizacji zadania.

1.4.5. Jezdnia - cz  korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania
Robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po czenia.

1.4.8. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada i prób zwi zanych z ocen jako ci
materia ów oraz Robót.

1.4.9. Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z Specyfikacjami
Technicznymi , zaakceptowane przez Zamawiaj cego

1.4.10. Nawierzchnia - warstwa lub zespó warstw s cych do przejmowania i rozk adania obci
od ruchu na pod e gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu.
a) warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio oddzia ywaniu ruchu

i czynników atmosferycznych.
b) podbudowa - dolna cz nawierzchni s ca do przenoszenia obci od ruchu na pod e.

Podbudowa mo e sk ada  si  z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

1.4.11. Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego przekroju w
osi drogi

1.4.12. Odpowiednia (bliska) zgodno - zgodno wykonywanych Robót z dopuszczonymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.13. Pod e - grunt rodzimy lub nasypowy , le cy pod nawierzchni do g boko ci
przemarzania.

1.4.14. Polecenie Zamawiaj cego / Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiaj cego, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji
Robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy.

1.4.15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.4.16. Rekultywacja - roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.17. Rysunki - cz Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacj , charakterystyk i
wymiary obiektu b cego przedmiotem robót.

1.4.18. Zadanie budowlane - cz przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn ca
konstrukcyjn lub technologiczn , zdoln do samodzielnego spe nienia przewidywanych funkcji
techniczno-u ytkowych. Zadanie mo e polega na wykonywaniu robót zwi zanych z budow ,
modernizacj , utrzymaniem oraz ochron  budowli drogowej lub jej elementu.
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1.4.19. Zamawiaj cy – Zarz d Dróg i S by Komunalne w Czerwionce – Leszczynach, ul. Polna 6,
44-238 Czerwionka – Leszczyny

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za ich zgodno z STWiORB i
poleceniami Zamawiaj cego. Ponadto Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpiecze stwo podczas
wykonywania wszelkich czynno ci na terenie budowy i terenie przyleg ym do budowy oraz za
bezpiecze stwo terenów, na których mog wyst pi zagro enia dla ludzi i mienia w zwi zku z
prowadzonymi robotami. Metody u yte przy budowie wyra aj ce si rodzajem zastosowanej
technologii, maszyn, urz dze i sprz tu musz zapewnia skuteczna ochron ludzi, rodowiska i
budynków na obszarze obj tym budow  a w szczególno ci przed:

ha asem
wibracj
drganiami i wstrz sami
zanieczyszczeniem odpadami produkcyjnymi i komunalnymi
zanieczyszczeniem powietrza emisj  gazów, py ów i dymów
zanieczyszczeniem rodowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami
ci kimi.

Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczna ochron  przed:

pogorszeniem istniej cego stanu technicznego budynków s siaduj cych z budow ( wstrz sy,
wibracja, osiadanie ),
niebezpiecze stwem podczas pracy urz dze , maszyn i sprz tu,
zamuleniem cieków i kanalizacji gruntem i produktami pochodz cymi z budowy,

Wykonawca ubezpieczy swoj dzia alno przed roszczeniami wynikaj cymi z wyst pienia szkód,
których ród em by yby zdefiniowane powy ej zagro enia. Wykonawca musi uwzgl dni i uwidoczni
w Projekcie Technologii i Organizacji Robót ochron przed uszkodzeniem istniej cej na terenie
budowy i terenie przyleg ym infrastruktury technicznej ( wodoci g, kanalizacja, gaz, linie kablowe
itp. ).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren i
STWiORB.

1.5.2. Zgodno  robót z STWiORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiaj cego Wykonawcy stanowi cz umowy, a wymagania
wyszczególnione w cho by jednym z nich s obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by y w
ca ej dokumentacji.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne STWiORB.
Dane okre lone w STWiORB b uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s
odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji.
W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b w pe ni zgodne z STWiORB i wp ynie to na
niezadowalaj jako wykonanych robót, to takie materia y b niezw ocznie zast pione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca skutecznie zabezpieczy Teren Budowy przed wtargni ciem osób postronnych. Wszelkie
konsekwencje z tytu u nieodpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy obci aj  Wykonawc .
Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji zadania, a  do zako czenia i odbioru ko cowego robót.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa wszystkie
tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i
pieszych.
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Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie i w nocy tych zapór i znaków , dla których
jest to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania i utrzymania placów budowy nie podlega
odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  umown .

1.5.4. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowi zek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce
ochrony rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie :
a) utrzymywa  teren budowy w stanie bez wody stoj cej ,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si do przepisów i norm

dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó terenu budowy oraz b dzie unika uszkodze
lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub
innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.

1.5.5. Ochrona przeciwpo arowa

Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie prowadzonego remontu oraz w maszynach i pojazdach.
Materia atwopalne b sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dost pem osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materia y szkodliwe dla otoczenia

Materia y , które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia.

Nie dopuszcza si ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym
od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b mia y aprobat techniczn , wydan przez
uprawnion jednostk jednoznacznie okre laj brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na
rodowisko.

Materia y, które s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich
szkodliwo zanika (np. materia y pylaste) mog by yte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawiaj cy powinien
otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od w ciwych organów administracji pa stwowej.

1.5.7. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie
jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji.
W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robót urz dze podziemnych lub instalacji na
powierzchni ziemi innych ni wykazane w dokumentach dostarczonych przez Zamawiaj cego, do
Wykonawcy nale y obowi zek ich zinwentaryzowania, ustalenia w ciciela oraz dokonania ich
prze enia lub zabezpieczenia.
Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urz dze  w czasie trwania zadania.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Zamawiaj cego
i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca b dzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych.
Przed rozpocz ciem robót nale y wykona przekopy kontrolne w celu dok adnego zlokalizowania
istniej cych urz dze obcych. Prowadzenie prac przy czynnych liniach i sieciach mo e odbywa si
wy cznie pod nadzorem przedstawicieli poszczególnych w cicieli urz dze  obcych.

1.5.8. Bezpiecze stwo i higiena pracy
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Podczas realizacji Robót Wykonawca b dzie przestrzega przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i
higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ”) wynikaj cy z Art.
21a Prawa Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym z Rozporz dzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. DZ. U Nr 151 i uzgodni go z Zamawiaj cym.
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t
i odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.
Uznaje si e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga okre lonych powy ej nie
podlegaj  odr bnej zap acie.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do
robót od daty rozpocz cia do daty zako czenia.
Wykonawca b dzie utrzymywa roboty do czasu ko cowego odbioru. Utrzymanie powinno by
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy by y w zadowalaj cym stanie przez
ca y czas, do momentu odbioru ko cowego.

Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiaj cego
powinien rozpocz  roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowi zany jest zna wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, które s w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2. MATERIA Y

2.1. ród a uzyskania materia ów

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego
ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia ów i odpowiednie wiadectwa bada

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiaj cego.
Zatwierdzenie pewnych materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie
materia y z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada w celu udokumentowania, e materia y
uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj wymagania Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót w czasie post pu robót.

2.2. Inspekcja wytwórni materia ów

Wytwórnie materia ów mog by okresowo kontrolowane przez Zamawiaj cego w celu sprawdzenia
zgodno ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materia ów mog by
pobierane w celu sprawdzenia ich w ciwo ci. Wynik tych kontroli b dzie podstaw akceptacji
okre lonej partii materia ów pod wzgl dem jako ci.
W przypadku, gdy Zamawiaj cy b dzie przeprowadza inspekcj wytwórni b zachowane
nast puj ce warunki:
a) Zamawiaj cy b dzie mia zapewnion wspó prac i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materia ów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Zamawiaj cy b dzie mia wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie

odbywa si  produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji zadania.
2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom

Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan przez Wykonawc wywiezione z terenu budowy.
Je li Zamawiaj cy zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych robót, ni te dla których
zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie przewarto ciowany przez Zamawiaj cego.
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Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj si niezbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca
wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i niezap aceniem.

2.4. Przechowywanie i sk adowanie materia ów

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b one potrzebne do
robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj jako i w ciwo do robót i
by y dost pne do kontroli Zamawiaj cego.
Miejsca czasowego sk adowania b zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiaj cym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawc .

2.5. Materia y z rozbiórek

Wszystkie elementy i materia y z rozbiórek staj si asno ci Zamawiaj cego i powinny by
przewiezione w miejsce wskazane przez Zamawiaj cego.

3. SPRZ T

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego
wp ywu na jako wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by zgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w STWiORB,
PZJ.
Liczba i wydajno sprz tu b dzie gwarantowa przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
okre lonymi w STWiORB i wskazaniach Zamawiaj cego w terminie przewidzianym umow .

Sprz t b cy w asno ci Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami
dotycz cymi jego u ytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiaj cemu kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu
do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy,
zostan  przez Zamawiaj cego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w
STWiORB i wskazaniach Zamawiaj cego, w terminie przewidzianym umow .
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b spe nia wymagania dotycz ce przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca b dzie usuwa na bie co, na w asny koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE  ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne dotycz ce organizacji robót

Przedmiotem realizacji jest zwi zany z Remontem ul. Szerokiej w so ectwie Be k poprzez
wykonanie nawierzchni z prefabrykatów betonowych i elementów odwodnienia wraz ze
studniami ch onnymi.
Prowadzenie robót na tym odcinku musi by zorganizowane tak, by w ca ym okresie realizacji
zapewnione by y podstawowe warunki dotycz ce utrzymania zarówno ruchu pieszego, jak i ko owego.

5.2. Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow , oraz za jako
zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno wymaganiami STWiORB, PZJ
oraz poleceniami Zamawiaj cego.
Dopuszcza si  mo liwo  zastosowania przez Wykonawc  rozwi za  zamiennych w odniesieniu do:
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- technologii wykonania
- materia ów
przyj tych w zamówieniu.
Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyska  akceptacj  Zamawiaj cego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci
wszystkich elementów robót.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Zamawiaj cego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno .
Polecenia Zamawiaj cego b wykonywane nie pó niej ni w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u
ponosi Wykonawca.
Zastosowany sprz t, wszystkie materia y, roboty i ich zabezpieczenie wynikaj ce z przyj tych
rozwi za technicznych i technologicznych w ramach opracowa Wykonawcy nie podlegaj odr bnej
zap acie, wszelkie koszty z tego tytu u nale y uj  w Kosztorysie Ofertowym.

6. KONTROLA  JAKO CI  ROBÓT

6.1. Program Zapewnienia Jako ci (PZJ)

Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiaj cego
Programu Zapewnienia Jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót,
mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z STWiORB
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiaj cego.
Program Zapewnienia Jako ci b dzie zawiera  :

-  organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
-  organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
-  bhp – szczegó owy Plan BiOZ
-  wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako i terminowo wykonania poszczególnych elementów

  robót,
-  system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót,
- wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ),
-  wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
       wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
-  sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu,
- sposób i procedur pomiarów i bada (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

-  sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jako ci robót

Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn
za on  jako  robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe kontrol robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie
urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiaj cy mo e za da od Wykonawcy przeprowadzenia
bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy.
Wykonawca b dzie przeprowadza pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci
zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB.
Minimalne wymagania co do zakresu bada i ich cz stotliwo ci s okre lone w STWiORB, normach i
wytycznych.
Wykonawca dostarczy Zamawiaj cemu wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t
badawczy posiadaj wa legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj
wymaganiom norm okre laj cych procedury bada .
Zamawiaj cy b dzie mie nieograniczony dost p do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
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Próbki b pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog by z jednakowym
prawdopodobie stwem wytypowane do bada .
Zamawiaj cy b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Zamawiaj cego Wykonawca b dzie przeprowadza dodatkowe badania tych materia ów,
które budz tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan przez Wykonawc
usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, a w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa mo na wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiaj cego.
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Zamawiaj cego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badaniu. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pi mie ich wyniki do akceptacji Zamawiaj cego.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca b dzie przekazywa Zamawiaj cemu kopie raportów z wynikami bada jak najszybciej,
nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w Programie Zapewnienia Jako ci.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiaj cego

Do celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Zamawiaj cy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania i zapewniona mu b dzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów.
Zamawiaj cy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc ,

dzie ocenia zgodno materia ów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników bada
dostarczonych przez Wykonawc .
Zamawiaj cy mo e pobiera próbki materia ów i prowadzi badania niezale ne od Wykonawcy, na
swój koszt. Je eli wyniki tych bada wyka e raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to
Zamawiaj cy poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych
lub dodatkowych bada , albo oprze si wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci
materia ów i robót z STWiORB. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych
bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc .

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiaj cy mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj :
1. Certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno z kryteriami

technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych
przepisów i dokumentów technicznych.

2. Deklaracje zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
- Polsk  Norm  lub
- aprobat techniczn w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt. 1 i które spe niaj  wymogi STWiORB.
W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s wymagane przez STWiORB, ka da partia
dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemys owe musz posiada ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanymi przez niego bada . Kopie wyników tych bada dostarczone
przez Wykonawc  Zamawiaj cemu.
Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy
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Odpowiedzialno za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy b dokonywane na bie co i b dotyczy przebiegu robót, stanu
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Ka dy zapis w Dzienniku Budowy b dzie opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, która
dokona a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b
czytelne, dokonane trwa technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Za czone do Dziennika Budowy protoko y i inne dokumenty b oznaczone kolejnym numerem
za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Zamawiaj cego.
Do Dziennika Budowy nale y wpisywa  w szczególno ci :
- dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót , trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Zamawiaj cego,
- daty zarz dzenia wstrzymania robót z podaniem powodu,
- zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ko cowych

odbiorów robót,
- wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom

lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót,
- dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada z

podaniem, kto je przeprowadza ,
- inne istotne informacje o przebiegu robót .
Decyzje Zamawiaj cego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyj cia lub zaj ciem stanowiska.

Pozosta e dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w pkt. (1) - (3) nast puj ce dokumenty:

a) protoko y przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
c) protoko y odbioru robót,
d) korespondencj  na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy b przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Zamawiaj cego.

7. OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót b dzie okre la faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z STWiORB, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od
obowi zku uko czenia robót.
Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci wymagan do celu miesi cznej

atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie.

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów
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ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b obmierzone poziomo
wzd  linii osiowej.
Je li Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w ciwe dla danych robót
nie wymagaj tego inaczej, obj to ci b wyliczone w m3 jako d ugo pomno ona przez redni
przekrój.
Ilo ci, które maj by obmierzone wagowo, b wa one w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami STWiORB.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary b przeprowadzone przed cz ciowym lub ko cowym odbiorem odcinków robót, a tak e
w przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem.

8. ODBIÓR  ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów Robót

W zale no ci od ustale  odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru:
a)   odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b)   odbiorowi cz ciowemu,
c)   odbiorowi ko cowemu,
d)   odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.
Odbioru robót dokonuje Zamawiaj cy.
Gotowo danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiaj cego. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie
pó niej jednak ni w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Zamawiaj cego.
Jako i ilo robót ulegaj cych zakryciu ocenia Zamawiaj cy na podstawie dokumentów
zawieraj cych komplet wyników bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z  STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego
robót dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ko cowym robót. Odbioru robót dokonuje
Zamawiaj cy.

8.4. Odbiór ko cowy robót

8.4.1. Zasady odbioru ko cowego robót

Odbiór ko cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci,
jako ci i warto ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo do odbioru ko cowego b dzie stwierdzona przez
Wykonawc wpisem do Dziennika Budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie
Zamawiaj cego.
Odbiór ko cowy robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia
potwierdzenia przez Zamawiaj cego zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w
pkt. 8.4.2.
Odbioru ko cowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci
Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych
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dokumentów, wyników bada i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z
STWiORB.
W toku odbioru ko cowego robót komisja zapozna si z realizacj ustale przyj tych w trakcie
odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót
uzupe niaj cych i robót poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisj e jako wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w STWiORB z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma
wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona
potr ce , oceniaj c pomniejszon warto wykonywanych robót w stosunku do wymaga przyj tych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ko cowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko cowego robót jest protokó odbioru ko cowego
robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (podstawowe z dokumentów

umowy i ew. uzupe niaj ce lub zamienne),
2. Recepty i ustalenia technologiczne,
3. Dzienniki Budowy,
4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych zgodne z STWiORB i PZJ,
5. Deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z STWiORB i

ew. PZJ,
6. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b
gotowe do odbioru ko cowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc wyznaczy ponowny termin
odbioru ko cowego robót. Wszystkie zarz dzone przez Komisj roboty poprawkowe lub
uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ko cowym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA  P ATNO CI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstaw atno ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc za jednostk obmiarow
ustalon  dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw atno ci jest warto (kwota) podana
przez Wykonawc  w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji b dzie uwzgl dnia wszystkie czynno ci, wymagania
i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w STWiORB.
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa :
- robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami,
- warto zu ytych materia ów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków

i transportu na teren budowy,
- warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami,
- koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- koszt nadzoru specjalistycznego pe nionego przez w cicieli instalacji na powierzchni ziemi i

urz dze  podziemnych.
Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D.00.00.00

Koszt dostosowania si do wymaga warunków umowy i wymaga ogólnych zawartych w D.00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okre lone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
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10. PRZEPISY  ZWI ZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z pó niejszymi
zmianami.

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

3. Warunki umowy.

Biuro Us ug In ynierskich „CONCEPT” mgr in . Arkadiusz Cicho 13



Remont ul. Partyzantów w dzielnicy D bie sko poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej-etap II

D.02.00.01 ROBOTY  ZIEMNE. WYMAGANIA  OGÓLNE

1. Wst p

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej STWiORB s wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych – wykonanie rowków pod kraw niki, w ramach
Remontu ul. Partyzantów w dzielnicy D bie sko poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i zadaniowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj zastosowanie przy wykonywaniu robót ziemnych w
ramach realizacji zadania okre lonego w pkt 1.1.

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spe niaj ca warunki stateczno ci i odwodnienia.

1.4.2. boko wykopu - ró nica rz dnej terenu i rz dnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

1.4.3. Wykop p ytki - wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1 m.

1.4.4. Wykop redni - wykop, którego g boko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wska nik zag szczenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu,
okre lona wg wzoru:

ds

d
sI

gdzie:
d - g sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
ds - maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, zgodnie

z PN-B-04481:1988 [2], s ca do oceny zag szczenia gruntu w robotach ziemnych,
(Mg/m3).

1.4.6. Wska nik ró noziarnisto ci - wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów
niespoistych, okre lona wg wzoru:

10

60

d
d

U

gdzie:
d60 rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.7. Wska nik odkszta cenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu,
okre lona wg wzoru:

1

2
0 E

E
I

gdzie:
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E1 - modu  odkszta cenia gruntu oznaczony w pierwszym obci eniu badanej warstwy zgodnie
             z PN-S-02205:1998 [4],
E2 - modu  odkszta cenia gruntu oznaczony w powtórnym obci eniu badanej warstwy zgodnie
             z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.8. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. Materia y (grunty)

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w STWiORB
D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Podzia  gruntów

Podzia  gruntów pod wzgl dem wysadzinowo ci podaje tablica 1.

Tablica 1. Podzia  gruntów pod wzgl dem wysadzinowo ci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. Wyszczególnie-
nie

ciwo ci

Jed-
nostki

Grupy gruntów
niewysadzinowe tpliwe wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu rumosz niegliniasty
wir

pospó ka
piasek gruby
piasek redni
piasek drobny

el nierozpadowy

piasek pylasty
zwietrzelina
gliniasta
rumosz
gliniasty
wir gliniasty

pospó ka
gliniasta

ma o wysadzinowe
glina piasz-    czysta zwi a, glina
zwi a, glina pylasta zwi a
, i  piaszczys-ty, i  pylasty

bardzo wysadzinowe
piasek gliniasty
py , py  piasz-czysty
glina piasz-  czysta, glina, glina
pylasta
 warwowy

2 Zawarto
cz stek

 0,075 mm
 0,02   mm

%
 15
 3

od 15 do 30
od 3 do 10

 30
 10

3 Kapilarno
bierna Hkb m  1,0  1,0  1,0

4 Wska nik
piaskowy WP  35 od 25 do 35  25

3. Sprz t

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do robót ziemnych

Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza si mo liwo ci
korzystania z nast puj cego sprz tu do:

odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, m oty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, adowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
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sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, p yty wibracyjne itp.).
4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport gruntów

Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by dostosowany do rodzaju gruntu
(materia u), jego obj to ci, sposobu odspajania i za adunku oraz do odleg ci transportu. Wydajno
rodków transportowych powinna by ponadto dostosowana do wydajno ci sprz tu stosowanego do

urabiania i wbudowania gruntu (materia u).
Zwi kszenie odleg ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by podstaw roszcze
Wykonawcy, dotycz cych dodatkowej zap aty za transport, o ile zwi kszone odleg ci nie zosta y
wcze niej zaakceptowane na pi mie przez Zamawiaj cego.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.4. Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umo liwia jego prawid owe odwodnienie w ca ym okresie
trwania robót ziemnych.
W czasie robót ziemnych nale y zachowa odpowiedni spadek pod ny i nada przekrojom
poprzecznym spadki, umo liwiaj ce szybki odp yw wód z wykopu. O ile nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by mniejszy ni 4% w przypadku gruntów spoistych i
nie mniejszy ni  2% w przypadku gruntów niespoistych.

6. Kontrola jako ci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.4. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materia y nie spe niaj ce wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostan odrzucone. Je li materia y nie spe niaj ce wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Zamawiaj cego Wykonawca wymieni je na w ciwe, na w asny koszt.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Obmiar robót ziemnych

Jednostk  obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) wykonanych robót ziemnych.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si za wykonane zgodnie z STWiORB i wymaganiami Zamawiaj cego, je eli
wszystkie pomiary i badania da y wyniki pozytywne.
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9. Podstawa p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania
ogólne”
pkt 9.

10. Przepisy zwi zane

10.1 Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modu u odkszta cenia nawierzchni

podatnych i pod a przez obci enie p yt
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja bada  pod a gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa
1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania pod a gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002.
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D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
1. Wst p

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej ST s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót zwi zanych z budow  wpustów ulicznych oraz regulacj  urz dze  w
ramach Remontu ul. Partyzantów w dzielnicy D bie sko poprzez wykonanie nawierzchni
bitumicznej.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i zadaniowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj zastosowanie przy wykonywaniu robót ziemnych w
ramach realizacji zadania okre lonego w pkt 1.1.

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie  kanalizacyjna zewn trzna przeznaczona do odprowadzania wód
opadowych.
1.4.2. Kana y
1.4.2.1. Kana  - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania cieków.
1.4.2.2. Kana  deszczowy - kana  przeznaczony do odprowadzania cieków opadowych
1.4.2.3. Przykanalik - kana  przeznaczony do po czenia wpustu deszczowego z sieci  kanalizacji
deszczowej
1.4.3. Urz dzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprze azowym przeznaczona
do kontroli i prawid owej eksploatacji kana ów.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na za amaniach osi kana u
w
planie, na za amaniach spadku kana u oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka po czeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do czenia co najmniej
dwóch kana ów dop ywowych w jeden kana  odp ywowy.
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna maj ca dodatkowy przewód
pionowy umo liwiaj cy wytr cenie nadmiaru energii cieków, sp ywaj cych z wy ej po onego
kana u dop ywowego do ni ej po onego kana u odp ywowego.
1.4.3.5. Wpust deszczowy - urz dzenie do odbioru cieków opadowych, sp ywaj cych do kana u z
utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.4. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y
Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce ród a pozyskiwania materia ów i
odpowiednie wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Materia y stosowane do wykonywania robót powinny by  zgodne z obowi zuj cymi normami,
posiada  odpowiednie atesty i wiadectwa dopuszczenia do zastosowania
w budownictwie, oraz akceptacj  inspektora nadzoru uzyskan  na co najmniej dwa tygodnie przed
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów przeznaczonych do robót. Przechowywanie
i sk adowanie materia ów – w sposób zapewniaj cy ich w ciw  jako  i przydatno  do robót.

2.2. Rury kana owe
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Do budowy sieci kanalizacyjnej nale y zastosowa  rury PVC SN8 z fabrycznie wmontowan
uszczelk  EPDM spe niaj ce wymagania normy PN-EN 1401-1:2009P "Systemy przewodów
rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci nieniowego odwadniania i kanalizacji –
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) –Cz  1: Specyfikacje rur, kszta tek i systemu";

2.3. Studzienki ciekowe
2.3.1. Wpusty uliczne eliwne
Wpusty uliczne eliwne powinny odpowiada  wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04
[13].
Nale y zabudowa  wpusty z eliwa sferoidalnego z pokrywami uchylnymi i z ryglem.
2.3.2. Kruszywo na podsypk
Nale y wykona  podsypk  piaskow  o grubo ci 20 cm i obsypk  piaskow  do wysoko ci 30 cm nad
wierz rury.
Materia  na podsypk , obsypk  i zasypk  powinien spe nia  wymagania normy PN-86/B-02480;
2.3.3. Studnie betonowe
Studnie betonowe powinny by  zgodne z norm  PN-EN 1917:2004P.
12) studnie betonowe fi 1000 mm z kinet , przej ciami szczelnymi oraz stopniami z azowymi, ze
zwie czeniem w postaci p yty nastudziennej elbetowej. Wymaga si  aby elementy studni wykonane
by y z betonu klasy nie ni szej ni  C35/45, nasi kliwo ci nie wi kszej ni  4%, wska niku w/c nie
wi kszym ni  0,45, maksymalnej zawarto ci chlorków 1% w stosunku do masy cementu, szeroko ci
rozwarcia rys do 0,1 mm, wodoszczelno ci W8 i mrozoodporno ci F150. Beton powinien by  zwarty i
jednorodny (o przytoczonych wcze niej parametrach) we wszystkich elementach.Elementy studni

czone maj  by  uszczelkami wykonanymi z elastomeru SBR lub EPDEM spe niaj cymi wymagania
EN 681-1 zintegrowanymi z elementami studzienki oraz wyposa one w stopnie z azowe pokryte
tworzywem sztucznym zgodnie z PN-EN 13101:2005.
Minimalna si a wyrywaj ca stopie  nie powinna by  mniejsza od 5kN.
2.3.4. Studnie prefabrykowane PP
Studzienki z PP dostarczane maj  by  z rur  trzonow  o sztywno ci obwodowej – 4 kN/m2, w azem
A15 zgodne z normami PN-B-10729:1999 i PN-EN 476:2012 z prefabrykowanymi elementami
sk adowymi.

azy kana owe
Elementy pokrywowe z otworami przystosowanymi do w azów kana owych o rednicy Ø625 mm;
Klasa w azu dostosowana do przewidywanych obci  – jednak zawsze w pasie jezdni w azy
dostosowane do obci enia min. 40 T (klasa D400).

azy eliwne ci kie z zamykan  pokryw , zatrzaskowe z wype nieniem betonowym.
azy wentylowane.
azy kana owe powinny by  zamykane (przykr cane lub zatrzaskowe),o masie ca kowitej w

granicach 130-150kg wraz z siedziskiem; w azy kana owe powinny posiada  certyfikat Instytutu
Odlewnictwa; w azów nie nale y wyposa  w uszczelki wyciszaj ce;

Po czenia prefabrykowanych elementów studni kanalizacyjnych
Prefabrykowane elementy studni (z wyj tkiem pier cieni dystansowych) nale y czy  s  za pomoc
uszczelek gumowych, sto kowych, wykonanych specjalnie do czenia prefabrykatów, a ich
konstrukcja umo liwia  powinna szybki, pewny i bezpieczny monta  przy u yciu niewielkiej si y
potrzebnej do wykonania po czenia.
Do monta u nale y u  smarów po lizgowych dostarczonych przez dostawc  studni. Smarem
po lizgowym nale y pokry  zewn trzn  powierzchni  uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie
studni i wewn trzn  powierzchni  „zamka” górnego elementu studni nak adanego na uszczelk  .
Po czenie elementów za pomoc  uszczelek musi by  szczelne i odporne na skutki przemieszcze
bocznych.
Pier cienie dystansowe czone s  przy u yciu zaprawy betonowej, o grubo ci warstwy po czeniowej
do 10mm.

Przej cia kana ów przez ciany studni kanalizacyjnych
W celu wykonania przy czy kanalizacyjnych i pod czenia wpustów ulicznych wymaga si  aby
w cianach studni znajdowa y si  fabrycznie zamontowane przej cia szczelne dla rur PVC.

Izolacje
W uzasadnionych przypadkach stosowa  izolacj  studni zastosowa  pow oki firmy Bergolin. Pow oki
wykona  pow ok  w nast puj cej technologii:
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· zaszpachlowa  wszelkie pory i ubytki zapraw  mineraln  szybkowi
· nast pnie podk ad IZOPLAST R – dwukrotne malowanie wa kiem lub p dzlem
· na nast pny dzie  IZOPLAST B trzykrotne malowanie wa kiem lub p dzlem lub technologicznie
podobne.

2.4. Beton
Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiada  wymaganiom BN-62/6738-07 [17].

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada  wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.6. Sk adowanie materia ów
2.6.1. Rury kana owe
Rury mo na sk adowa  na otwartej przestrzeni, uk adaj c je w pozycji le cej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stoj cej.
Powierzchnia sk adowania powinna by  utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si  wód
opadowych.
W przypadku sk adowania poziomego pierwsz  warstw  rur nale y u  na podk adach
drewnianych. Podobnie na podk adach drewnianych nale y uk ada  wyroby w pozycji stoj cej i je eli
powierzchnia sk adowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowi zany uk ada  rury wed ug poszczególnych grup, wielko ci i gatunków w
sposób zapewniaj cy stateczno  oraz umo liwiaj cy dost p do poszczególnych stosów lub
pojedynczych rur.
2.6.2. Wpusty eliwne
Skrzynki lub ramki wpustów mog  by  sk adowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysoko ci maksimum 1,5 m.
2.6.3. Kruszywo
Kruszywo nale y sk adowa  na utwardzonym i odwodnionym pod u w sposób zabezpieczaj cy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania kanalizacji ogólnosp awnej
Wykonawca przyst puj cy do wykonania kanalizacji ogólnosp awnej powinien wykaza  si
mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:
- urawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsi biernych,
- spycharek ko owych lub g siennicowych,
- sprz tu do zag szczania gruntu,

wci garek mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport rur kana owych
Rury PCV mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzd rodka transportu, z wyj tkiem rur
betonowych o stosunku rednicy nominalnej do d ugo ci, wi kszej ni  1,0 m, które nale y przewozi
wpozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewo one w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wp ywem si  bezw adno ci wyst puj cych w czasie ruchu pojazdów.
Przy wielowarstwowym uk adaniu rur górna warstwa nie mo e przewy sza cian rodka transportu o
wi cej ni  1/3 rednicy zewn trznej wyrobu (rury kamionkowe nie wy ej ni  2 m).
Pierwsz  warstw  rur kielichowych nale y uk ada  na podk adach drewnianych, za  poszczególne
warstwy w miejscach stykania si  wyrobów nale y przek ada  materia em wy ció kowym (o grubo ci
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warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport wpustów eliwnych
Skrzynki lub ramki wpustów mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób
zabezpieczony przed przesuwaniem si  podczas transportu.

4.4. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie rodki transportowe, które nie
spowoduj  segregacji sk adników, zmiany sk adu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obni enia
temperatury przekraczaj cej granic  okre lon  w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw
Kruszywa mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu, w sposób zabezpieczaj cy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by  zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoc  ko ków osiowych, ko ków wiadków i ko ków kraw dziowych.
W przypadku niedostatecznej ilo ci reperów sta ych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rz dnymi sprawdzonymi przez s by geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rz dne przeka e
Zamawiaj cemu.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy nale y wykona  jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu
(r cznie lub mechanicznie) powinny by  dostosowane do g boko ci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprz tu mechanicznego.
Szeroko  wykopu uwarunkowana jest zewn trznymi wymiarami kana u, do których dodaje si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie cian i uszczelnienie styków. Deskowanie
cian nale y prowadzi  w miar  jego g bienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by  wywieziony

przez Wykonawc  na odk ad.
Zdj cie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by  wykonane bezpo rednio przed u eniem
przewodów rurowych. Zdj cie tej warstwy Wykonawca wykona r cznie lub w sposób uzgodniony z
Zamawiaj cym.

5.4. Przygotowanie pod a
Nale y stosowa  podsypk  z piasku o grubo ci 20 cm oraz obsypk  piaskiem do wysoko ci 30 cm
ponad wierzch rury.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) pod e nale y wykona  z warstwy
ucznia lub wiru z piaskiem o grubo ci od 15 do 20 cm cznie z u onymi s czkami

odwadniaj cymi.

5.5. Roboty monta owe
Spadki i g boko  posadowienia ruroci gu
powinny spe nia  poni sze warunki:
- najmniejsze spadki kana ów powinny zapewni  dopuszczalne minimalne pr dko ci przep ywu, tj.
od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mog  by  jednak mniejsze 0,4%:
- g boko  posadowienia powinna wynosi  w zale no ci od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do
1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zag bieniach zachodzi konieczno  odpowiedniego ocieplenia kana u.
Ponadto nale y d  do tego, aby zag bienie kana u na ko cówce sieci wynosi o minimum 2,5 m w
celu zapewnienia mo liwo ci ewentualnego skanalizowania obiektów po onych przy tym kanale.
5.5.1. Przykanaliki
Przy wykonywaniu przykanalików nale y
przestrzega  nast puj cych zasad:
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- trasa przykanalika powinna by  prosta, bez za ama  w planie i pionie,
- minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosi  0,20 m (dla pojedynczych wpustów i
przykanalików nie d szych ni  12 m mo na stosowa rednic  0,15 m),
- d ugo  przykanalika od studzienki ciekowej (wpustu ulicznego) do kana u lub studzienki
rewizyjnej po czeniowej nie powinna przekracza  24 m,
- spadki przykanalików powinny wynosi  od min. 20 ‰ do max. 400 ‰ z tym, e przy spadkach
wi kszych od 250 ‰ nale y stosowa  rury eliwne,
- kierunek trasy przykanalika powinien by  zgodny z kierunkiem spadku kana u zbiorczego,
- w czenie przykanalika do kana u powinno by  wykonane pod k tem min. 45o, max. 90o

(optymalnym 60o),
- w czenia przykanalików z dwóch stron do kana u zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by
usytuowane w odleg ci min. 1,0 m od siebie.

5.5.2. Studzienki ciekowe
Studzienki ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów,
powinny by  z wpustem ulicznym eliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi :
- g boko  studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,40 m (wyj tkowo –
min. 1,00 m i max. 2,05 m),
- g boko  osadnika 0,60 m,
- rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Krata ciekowa wpustu powinna by  usytuowana w cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien
by  usytuowany 2 cm poni ej cieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwi zania drogowego.
Liczba studzienek ciekowych i ich rozmieszczenie uzale nione jest przede wszystkim od wielko ci
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku pod nego. Nale y przyjmowa , e na jedn  studzienk
powinno przypada  od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej.
Rozstaw wpustów przy pochyleniu pod nym cieku do 3 ‰ powinien wynosi  od 40 do 50 m; od 3
do 5 ‰ powinien wynosi  od 50 do 70 m; od 5 do 10 ‰ – od 70 do 100 m.
Przy umieszczeniu kratek ciekowych bezpo rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowa
si  0,5 cm poni ej poziomu warstwy górnej.
Wpustów deszczowych nie nale y sprz ga . Gdy zachodzi konieczno  zwi kszenia powierzchni
sp ywu, dopuszcza si  w wyj tkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych.
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno  usytuowania wpustu nad istniej cymi
urz dzeniami podziemnymi, mo na studzienk ciekow  wyp yci  do min. 0,60 m nie stosuj c
osadnika. Osadnik natomiast powinien by  ustawiony poza kolizyjnym urz dzeniem i po czony
przykanalikiem ze studzienk , jak równie  z kana em zbiorczym. Odleg  osadnika od kraw nika
jezdni nie powinna przekracza  3,0 m.
5.5.3. Zasypanie wykopów i ich zag szczenie
Zasypywanie rur w wykopie nale y prowadzi  warstwami grubo ci 20 cm. Materia  zasypkowy
powinien by  równomiernie uk adany i zag szczany po obu stronach przewodu. Wska nik
zag szczenia powinien by  zgodny z okre lonym w ST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Zamawiaj cym.
Wszelkie roboty zwi zane z budow  sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami nale y wykonywa
pod cis ym nadzorem inspektora nadzoru z ramienia Zarz du Dróg i S b Komunalnych
w Czerwionce-Leszczynach.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów do betonu i
zapraw
i ustali  recept .
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
cz stotliwo ci  okre lon  w niniejszej ST i zaakceptowan  przez Zamawiaj cego.
W szczególno ci kontrola powinna obejmowa :
- sprawdzenie rz dnych za onych aw celowniczych w nawi zaniu do podanych sta ych punktów
wysoko ciowych z dok adno ci  do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod ,
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- badanie i pomiary szeroko ci, grubo ci i zag szczenia wykonanej warstwy pod a z kruszywa
mineralnego lub betonu,
- sprawdzenie prawid owo ci u enia przewodów,
- sprawdzenie prawid owo ci uszczelniania przewodów,
- badanie wska ników zag szczenia poszczególnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rz dnych posadowienia studzienek ciekowych (kratek) i pokryw w azowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozj .
- teleinspekcja przewodów kanalizacyjnych
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odleg ci kraw dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi  wi cej ni  ± 5 cm,
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno by  wi ksze ni  0,1 m,
- odchylenie grubo ci warstwy pod a nie powinno przekracza  ± 3 cm,
- odchylenie szeroko ci warstwy pod a nie powinno przekracza  ± 5 cm,
- wska nik zag szczenia zasypki wykopów okre lony w trzech miejscach na d ugo ci 100 m
powinien by  zgodny z pkt 5.5.3,
- rz dne kratek ciekowych i pokryw studzienek powinny by  wykonane z dok adno ci  do ± 5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Obmiar robót
Przyj te jednostki przedmiaru i obmiaru robót :1 m, 1m3, 1 szt., 1 studnia.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady wykonania odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami
Zamawiaj cego, je eli wszystkie pomiary i badania da y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
- roboty monta owe wykonania przykanalików,
- wykonane wpusty uliczne,
- zasypany zag szczony wykop.
- wykonanie podsypki i obsypki kana ów i przykanalików,
- wykonanie warstw studni ch onnej (warstwy kruszywa,pospó ki i piasku)
- prawid owy monta  rur kanalizacyjnych (ocena wizualna przed wykonaniem obsypki oraz inspekcja
telewizyjna kana ów po wykonaniu obsypki;
Odbiór wszelkich robót zwi zanych z budow  sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami odbywa  si

dzie w obecno ci przedstawicieli Zamawiaj cego w tym inspektora nadzoru Zarz du Dróg i S b
Komunalnych oraz Wykonawcy.
Dokumentacja powykonawcza winna by  z ona równie  w wersji elektronicznej.
Odbiór robót zanikaj cych powinien by  dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogólnego post pu robót.
Do odbioru ko cowego oprócz dokumentów wymienionych w STWiORB D.00.00.00
„Wymaganie ogólne” pkt 9.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania
ogólne”pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robót,
- dostaw  materia ów,
- wykonanie robót przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie pod a,
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- wykonanie s czków,
- wykonanie studni ch onnych
- wykonanie wylotu kolektora,
- u enie, przykanalików i studzienek ciekowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,
- zasypanie i zag szczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w specyfikacji technicznej
Cena 1 szt regulacji urz dze  obejmuj:
- wykonanie robót przygotowawczych
- wykonanie regulacji urz dzania
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kszta tki.
Wymagania i badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. wir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni
drogowych
5. PN-B-12751 Kamionkowe rury i kszta tki kanalizacyjne. Kszta ty
i wymiary
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e
7. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wype niaczy stosowany na gor co
8. PN-H-74080-01 Skrzynki eliwne wpustów deszczowych. Wymagania
i badania
9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
10. BN-62/6738-03,04,07 B e ton hydrotechniczny
11. BN-86/8971-06.00,01 Rury bezci nieniowe. Kielichowe rury betonowe i
elbetowe „Wipro”

12. BN-86/8971-06.02 Rury bezci nieniowe. Rury betonowe i elbetowe
13 Pn-En 1917:2004P Studzienki w azowe i niew azowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego w óknem stalowym
i elbetowe
14 PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek w azowych -- Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodno ci

10.2. Inne dokumenty
1. 13. Instrukcja zabezpieczania przed korozj  konstrukcji betonowych opracowana przez

Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki po czeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki lepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ciekowe do odwodnienia dróg (pa dziernik
1983)

2. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
3. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro”,

Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.
4. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urz dze  sieciowych, wodoci gowych i

kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespó  Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powo any przez
Prezydenta m.st. Warszawy - sierpie  1984 r.
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D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM  I ZAG SZCZENIEM POD A
1. Wst p

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zag szczaniem pod a
gruntowego, które zostan wykonane w ramach Remontu ul. Partyzantów w dzielnicy D bie sko
poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i zadaniowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do u enia konstrukcji nawierzchni.
- wykonanie koryta nawierzchni i wjazdów
- mechaniczne profilowanie pod a
- r czne profilowanie pod a

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. Materia y

Nie wyst puj .

3. Sprz t

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2. Sprz t do wykonania robót

Wykonawca przyst puj cy do wykonania koryta i profilowania pod a powinien wykaza si
mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko nie ustawianym lemieszem; In ynier mo e dopu ci
wykonanie koryta i profilowanie pod a z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,
-  koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w skich koryt),
   walców statycznych, wibracyjnych lub p yt wibracyjnych.
Stosowany sprz t nie mo e spowodowa  niekorzystnego wp ywu na w ciwo ci gruntu pod a.
Ca y sprz t powinien by  zaakceptowany przez Zamawiaj cego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
4.
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4.2. Transport  materia ów

Wymagania dotycz ce transportu materia ów podano w ST D-04.04.02 pkt 4

5. WYKONANIE  ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2. Warunki przyst pienia do robót

Wykonawca powinien przyst pi do wykonania koryta oraz profilowania i zag szczenia pod a
bezpo rednio przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wcze niejsze przyst pienie do wykonania koryta oraz profilowania i zag szczania pod a, jest
mo liwe wy cznie za zgod  In yniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag szczonym pod u nie mo e odbywa si ruch
budowlany, niezwi zany bezpo rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania koryta w planie i profilu powinny by wcze niej
przygotowane.
Paliki lub szpilki nale y ustawia w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi lub w inny sposób
zaakceptowany przez In yniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia
naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych ni  co 10 metrów.
Rodzaj sprz tu, a w szczególno ci jego moc nale y dostosowa do rodzaju gruntu, w którym
prowadzone s  roboty i do trudno ci jego odspojenia.
Koryto mo na wykonywa cznie, gdy jego szeroko nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyk ad na poszerzeniach lub w przypadku robót o ma ym zakresie. Sposób wykonania musi by
zaakceptowany przez In yniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by wykorzystany zgodnie z ustaleniami
SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odk ad w miejsce wskazane przez In yniera.
Profilowanie i zag szczenie pod a nale y wykona  zgodnie z zasadami okre lonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zag szczanie pod a

Przed przyst pieniem do profilowania pod e powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze .
Po oczyszczeniu powierzchni pod a nale y sprawdzi , czy istniej ce rz dne terenu umo liwiaj
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz dnych pod a. Zaleca si , aby rz dne terenu przed
profilowaniem by y o co najmniej 5 cm wy sze ni  projektowane rz dne pod a.
Je eli powy szy warunek nie jest spe niony i wyst puj zani enia poziomu w pod u przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni pod e na g boko zaakceptowan przez
In yniera, dowie dodatkowy grunt spe niaj cy wymagania obowi zuj ce dla górnej strefy korpusu, w
ilo ci koniecznej do uzyskania wymaganych rz dnych wysoko ciowych i zag ci warstw do
uzyskania warto ci wska nika zag szczenia, okre lonych w tablicy 1.
Do profilowania pod a nale y stosowa równiarki. ci ty grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera.
Bezpo rednio po profilowaniu pod a nale y przyst pi do jego zag szczania. Zag szczanie pod a
nale y kontynuowa do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wska nik zag szczenia nale y okre la  zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materia tworz cy pod e uniemo liwia przeprowadzenie badania
zag szczenia, kontrol zag szczenia nale y oprze na metodzie obci ytowych. Nale y okre li
pierwotny i wtórny modu odkszta cenia pod a wed ug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i
pierwotnego modu u odkszta cenia nie powinien przekracza  2,2.
Wilgotno gruntu pod a podczas zag szczania powinna by równa wilgotno ci optymalnej z
tolerancj  od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag szczonego pod a

Pod e (koryto) po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinno by  utrzymywane w dobrym stanie.
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Je eli po wykonaniu robót zwi zanych z profilowaniem i zag szczeniem pod a nast pi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przyst pi natychmiast do uk adania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy pod e przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyk ad przez roz enie folii lub w inny
sposób zaakceptowany przez In yniera.
Je eli wyprofilowane i zag szczone pod e uleg o nadmiernemu zawilgoceniu, to do uk adania
kolejnej warstwy mo na przyst pi  dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu pod a In ynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb dnych napraw.
Je eli zawilgocenie nast pi o wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw wykona on na w asny
koszt.

6. KONTROLA ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

1. Badania w czasie robót

6.2.1.   Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów

Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych i zag szczenia
koryta i wyprofilowanego pod a podaje tablica 2.

Tablica 2.Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego pod a

Lp Wyszczególnienie bada
i pomiarów

Minimalna cz stotliwo
bada  i pomiarów

1 Szeroko  koryta 10 razy na 1 km
2 Równo  pod na co 20 m na ka dym pasie ruchu
3 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rz dne wysoko ciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kraw dziach dla

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla
pozosta ych dróg

6 Ukszta towanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej kraw dziach dla
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla
pozosta ych dróg

7 Zag szczenie, wilgotno gruntu
pod a

w 2 punktach na dziennej dzia ce roboczej, lecz nie
rzadziej ni  raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona w punktach
ównych uków poziomych

6.2.2. Szeroko  koryta ( profilowanego pod a )
Szeroko koryta i profilowanego pod a nie mo e ró ni si od szeroko ci o wi cej ni +10 cm i -5
cm.

6.2.3.   Równo  koryta ( profilowanego pod a )

Nierówno ci pod ne koryta i profilowanego pod a nale y mierzy 4-metrow at zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [4].
Nierówno ci poprzeczne nale y mierzy  4-metrow at .
Nierówno ci nie mog  przekracza  20 mm.
6.2.4.   Zag szczenie koryta ( profilowanego pod a )
Wska nik zag szczenia koryta i wyprofilowanego pod a okre lony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by  mniejszy od podanego w tablicy 1.
Je li jako kryterium dobrego zag szczenia stosuje si porównanie warto ci modu ów odkszta cenia, to
warto stosunku wtórnego do pierwotnego modu u odkszta cenia, okre lonych zgodnie z norm BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by  wi ksza od 2,2.
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Wilgotno w czasie zag szczania nale y bada wed ug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno gruntu
pod a powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do + 10%.

6.3. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
pod a)

Wszystkie powierzchnie, które wykazuj wi ksze odchylenia cech geometrycznych od okre lonych w
punkcie 6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie do g boko ci co najmniej 10 cm,
wyrównanie i powtórne zag szczenie. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest 1 m2 /metr kwadratowy/ wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty wymienione w ST podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA  P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
za adunek nadmiaru odspojonego gruntu na rodki transportowe i odwiezienie na odk ad lub
nasyp,
profilowanie dna koryta lub pod a,
zag szczenie,
utrzymanie koryta lub pod a,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia

nawierzchni podatnych i pod a przez obci enie p yt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni

planografem i at
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D.04.04.02    PODBUDOWA Z KRUSZYWA AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WST P

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z
wykonaniem podbudowy ( warstwy dolnej i górnej ) z kruszywa amanego stabilizowanego
mechanicznie, wzmocnieniem pobocza warstw kruszywa o grubo ci 8 cm oraz wzmocnieniem
istniej cej podbudowy warstw kruszywa o redniej grubo ci 3,5 cm, które zostan wykonane w
ramach Remontu ul. Partyzantów w dzielnicy D bie sko poprzez wykonanie nawierzchni
bitumicznej.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i zadaniowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót obj tych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z
wykonywaniem warstwy dolnej i górnej podbudowy jezdni, poboczy i wjazdów bramowych z kruszywa
amanego stabilizowanego mechanicznie w ramach remontu ul. Partyzantów w dzielnicy D bie sko.
1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z norm podstawow PN-S-06102, normami
zwi zanymi, wytycznymi i okre leniami podanymi w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny polegaj cy na odpowiednim
zag szczeniu kruszywa o w ciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotno ci optymalnej.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Warunki ogólne dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w STWiORB
D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.2. Rodzaj stosowanych materia ów

Materia em do wykonania podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie powinno
by kruszywo amane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych,
otoczaków, wiru.
Kruszywo powinno by  jednorodne, bez zanieczyszcze  obcych i bez domieszek gliny.
Do wykonania podbudowy nale y stosowa kruszywo amane niesortowane o uziarnieniu 0/31,5
(warstwa górna podbudowy,wzmocnienie pobocza i istniej cej podbudowy) oraz 0/63 mm (warstwa
dolna podbudowy).

2.3. Wymagania dla materia ów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna le  mi dzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metod  stabilizacji mechanicznej

1-2  kruszywo na podbudow  zasadnicz  (górn  warstw ) lub podbudow  jednowarstwow

1-3  kruszywo na podbudow  pomocnicz  (doln  warstw )

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by ci a i nie mo e przebiega od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na s siednich sitach.
Wymiar najwi kszego ziarna kruszywa nie mo e przekracza 2/3 grubo ci warstwy uk adanej
jednorazowo.
2.3.2. W ciwo ci kruszywa
Kruszywa powinny spe nia  wymagania okre lone w tablicy 1.

Tablica 1.  Wymagania w stosunku do kruszywa

Lp. Wyszczególnienie w ciwo ci

Wymagania

Badania wed ug
Kruszywa  amane

Podbudowa
zasadnicza pomocnicza

1. Zawarto  ziarn mniejszych od 2 od 2 PN-EN
ni  0,075 mm, % (m/m) do 10 do 12 933-1:2000

2. Zawarto  nadziarna, PN-EN
% (m/m), nie wi cej ni 5 10 933-1:2000

3. Zawarto  ziarn nieforemnych PN-EN
% (m/m), nie wi cej ni 35 40 933-4:2001

4. Zawarto  zanieczyszcze PN-EN
organicznych, % (m/m), 1 1 1744-1:2000
nie wi cej ni

5. Wska nik piaskowy po od 30 od 30 PN-EN
pi ciokrotnym zag szczeniu do 70 do 70 933-8:2001
metod  I lub II wg
PN-B-04481, %

6. cieralno  w b bnie Los
Angeles
a/ cieralno  ca kowita
po pe nej liczbie obrotów,
nie wi cej ni 35 50
b/ cieralno  cz ciowa PN-B-
po 1/5 pe nej liczbie obrotów, 06714.12
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nie wi cej ni 30 35

7. Nasi kliwo , % (m/m), PN-EN
nie wi cej ni 3 5 1097-6:2002

8. Mrozoodporno , ubytek
masy po 25 cyklach zamra a- 5 10 PN-EN
nia, % (m/m), nie wi cej ni 1367-1:2001

9. Zawarto  zwi zków siarki
w przeliczeniu na SO3, 1 1 PN-EN
% (m/m), nie wi cej ni 1744-1:2000

10. Wska nik no no ci Wno

mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy ni :
a/ przy zag szczeniu Is  1,00 80 60 PN-S-06102:97
b/ przy zag szczeniu Is  1,03 120 -  /21/

Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego mo na stosowa piasek naturalny lub el
granulowany.

Wymagania dla piasku nale y przyjmowa wg normy PN-B-11113, dla la granulowanego
wg normy PN-B-23006:1986.

2.3.3. Woda

Do zwil ania kruszywa nale y stosowa wod czyst w ilo ci zapewniaj cej w ciwe zag szczenie
mieszanki, wg PN-B-32250.

2.4.  ród a poboru materia ów

Wszystkie materia y u yte do budowy powinny pochodzi ze róde uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Zamawiaj cego. Nie pó niej ni 14 dni przed rozpocz ciem robót, Wykonawca powinien
dostarczy  Zamawiaj cemu wyniki bada  laboratoryjnych cznie z projektowan  krzyw  uziarnienia.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprz t do wykonania robót

Do wykonania podbudów z kruszyw amanych stabilizowanych nale y stosowa :

a/ mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposa one w urz dzenia dozuj ce
wod .
Mieszarki powinny zapewni  wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno ci optymalnej,

b/ uk adarki kruszywa,
c/ walce ogumione, walce stalowe g adkie wibracyjne lub statyczne do zag szczania.
W miejscach trudno dost pnych powinny by stosowane zag szczarki p ytowe, ubijaki
mechaniczne lub ma e walce wibracyjne.
Ca y sprz t powinien by  zaakceptowany przez Zamawiaj cego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
4.

4.2. Transport  materia ów
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Kruszywa mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem oraz rozsegregowaniem.
Transport materia ów powinien odbywa  si  zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE  ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2. Przygotowanie pod a

Pod e pod warstw podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie stanowi
pod e gruntowe.

Podbudowa powinna by ona na pod u zapewniaj cym nieprzenikanie drobnych cz stek gruntu
do podbudowy.
Je eli pod e wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by one usuni te wed ug zasad
zaakceptowanych przez Zamawiaj cego.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa o uziarnieniu ci ym, mieszcz cym si w wymaganych krzywych granicznych
i wilgotno ci zbli onej do wilgotno ci optymalnej, mo e by przygotowywana bezpo rednio
w kamienio omie. W innym przypadku mieszank nale y wytwarza w mieszarkach stacjonarnych
gwarantuj cych otrzymanie wymaganej jednorodno ci. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by
od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uleg a rozsegregowaniu i
wysychaniu.
5.4. Rozk adanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by rozk adana warstwami o jednakowej grubo ci, takiej aby jej
ostateczna grubo  po zag szczeniu by a równa grubo ci projektowanej.

Uk adana warstwa powinna by wyprofilowana i zag szczona z zachowaniem wymaganych spadków
i rz dnych wysoko ciowych.

5.5. Zag szczanie

Po ko cowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale y przyst pi do jej zag szczania przez
wa owanie.

Wilgotno kruszywa podczas zag szczania powinna by równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj
- 2 % + 1 %, okre lonej wg met. II Proctora, zgodnie z norm PN-B-04481:1988. Materia nadmiernie
nawilgocony powinien zosta osuszony przez spulchnienie roz onej warstwy i jej napowietrzenie.
Je eli wilgotno mieszanki kruszywa jest ni sza od optymalnej o 20% jej warto ci, mieszanka
powinna by zwil ona okre lon ilo ci wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno mieszanki kruszywa jest wy sza od optymalnej o 10% jej warto ci, mieszank nale y
osuszy .

Wska nik zag szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada przyj temu poziomowi
wska nika no no ci podbudowy (wg tablicy 1, lp. 10).
Jakiekolwiek nierówno ci lub zag bienia powsta e w czasie zag szczania powinny by wyrównane
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni cie materia u a do otrzymania równej
powierzchni. Wa owanie powinno post powa  stopniowo od dolnej do górnej kraw dzi podbudowy.
Kontrol zag szczenia u onej warstwy podbudowy nale y przeprowadza metod obci yt
VSS  300 mm.
Stosunek modu u odkszta cenia wtórnego E2 do pierwotnego E1, powinien wynosi  Io  2,2.
Oznaczanie modu ów odkszta cenia dla podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego
mechanicznie nale y wykonywa  w oparciu o norm  BN-64/8931-02.
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5.5.1. No no  i zag szczenie podbudowy

1 no no  podbudowy po jej zag szczeniu badana wg Za cznika do „Instrukcji bada  pod a
gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP Warszawa.

Tab. 5.5.1. Wymagania dla no no ci warstwy podbudowy

Podbudowa z kruszywa o
wska niku no no ci Wno

nie mniejszym ni

Minimalny modu  odkszta cenia mierzony p yt  o rednicy 30 cm,
MPa

pierwsze obci enie, E1 drugie obci enie E2

120 100 180

Dla zak adanego obci enia ruchem modu  odkszta cenia nale y wyznaczy  dla przyrostu obci enia
od 0,25 – 0,35 MPa.

2 wska nik zag szczenia Io mierzony p yt  VSS zgodnie z zale no ci :

Io =
E
E

1
2

powinien mie  warto  nie wi ksz  ni  2,2.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy, powinna by utrzymywana
w dobrym stanie. Je eli Wykonawca b dzie wykorzystywa , za zgod Zamawiaj cego, gotow
podbudow do ruchu budowlanego, to jest obowi zany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynik ych z niew ciwego utrzymania podbudowy
obci a Wykonawc  robót.

6. KONTROLA ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw na
reprezentatywnych próbkach. Badania te powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci okre lone
w pkt 2.3.niniejszej STWiORB., a wyniki nale y przedstawi  Zamawiaj cemu do zaakceptowania.

6.3. Badania w czasie budowy

6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów
Rodzaj i cz stotliwo  bada  kontrolnych w czasie robót podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Cz stotliwo  oraz zakres bada  w czasie wykonywania warstwy podbudowy
z kruszyw amanych stabilizowanych mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie bada

Cz stotliwo  bada
Minimalna liczba

bada  na dziennej
dzia ce roboczej

Maksymalna
powierzchnia podbu-
dowy przypadaj ca

na jedno badanie /m2/
1 Uziarnienie mieszanki

2 6002 Wilgotno  mieszanki
3 Zag szczenie warstwy 2 próbki na 1000 m2

4 Badanie w ciwo ci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla ka dej partii kruszywa i przy ka dej
zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by  zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.

Uziarnienie kruszywa, wilgotno oraz zawarto zanieczyszcze obcych nale y sprawdza
na próbkach pobranych w sposób losowy z roz onej warstwy przed jej zag szczeniem.

Badania pe ne kruszywa obejmuj ce ocen wszystkich w ciwo ci powinny by przeprowadzone
przez Wykonawc , przed rozpocz ciem robót, w przypadku zmiany ród a poboru materia ów oraz
w innych przypadkach okre lonych przez Zamawiaj cego.

6.3.3. Wilgotno  mieszanki

Wilgotno  mieszanki powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 metod  /II/, z tolerancj  + 10 % - 20 %.
Wilgotno  nale y okre li  wed ug PN-EN 1097-5:2001.

6.3.4. Zag szczenie podbudowy

Zag szczenie warstwy podbudowy powinno odbywa si do osi gni cia wymaganego wska nika
zag szczenia.
Zag szczenie podbudowy nale y sprawdza wed ug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemo liwe ze wzgl du na gruboziarniste kruszywo, kontrol
zag szczenia nale y oprze na metodzie obci ytowych, wg BN-64/8931-02
i nie rzadziej ni  raz na 1000 m2, lub wed ug zalece  Zamawiaj cego
Zag szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale y uzna za prawid owe, gdy stosunek
wtórnego modu u E2 do pierwotnego modu u odkszta cenia E1 jest nie wi kszy od 2,2.

2
1

2 2E
E

,

6.3.5. W ciwo ci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa  ocen  wszystkich w ciwo ci okre lonych w pkt 2.3.2.
Próbki do bada pe nych powinny by pobierane przez Wykonawc w sposób losowy w obecno ci
Zamawiaj cego.
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6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów

Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów dotycz cych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Cz stotliwo oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa
   stabilizowanego mechanicznie.

Lp. Wyszczególnienie bada  i pomiarów Minimalna cz stotliwo  pomiarów
1 Szeroko  podbudowy 10 razy na 1 km
2 Równo  pod na w sposób ci y planografem albo co 20 m

at  na ka dym pasie ruchu
3 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 Rz dne wysoko ciowe co 100 m
6 Ukszta towanie osi w planie*/ co 100 m
7 Grubo  podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na ka dej dzia ce roboczej,
lecz nie rzadziej ni  raz na 400 m2.
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni  raz na 2000 m2

8 No no  podbudowy:
- modu  odkszta cenia
- ugi cie spr yste

co najmniej w dwóch przekrojach na ka de 1000 m
co najmniej w 20 punktach na ka de 1000 m

6.4.2. Szeroko  podbudowy

Szeroko podbudowy nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o wi cej ni
 + 10 cm, - 5 cm.

6.4.3. Równo  podbudowy

Nierówno ci pod ne podbudowy nale y mierzy 4-metrow at lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04.
Nierówno ci poprzeczne podbudowy nale y mierzy  4-metrow at .
Nierówno ci podbudowy nie mog  przekracza :
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.5. No no  podbudowy

- modu  odkszta cenia wg BN-64/8931-02 powinien by  zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugi cie spr yste wg BN-70/8931-06 powinno by  zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa
z kruszywa
o wska niku

CBR nie
mniejszy ni ,

%

Wymagane cechy podbudowy

Wska nik
zag szczenia

Is nie
mniejszy ni

Maksymalne ugi cie spr yste
pod ko em, mm

Minimalny modu  odkszta cenia
mierzony p yt  o rednicy 30 cm,

MPa

40 kN 50 kN
od pierwszego
obci enia E1

od drugiego
obci enia E2

60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180
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6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Niew ciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj wi ksze odchylenia od okre lonych
w punkcie 6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do g boko ci
co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zag szczone. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Je eli szeroko podbudowy jest mniejsza od szeroko ci projektowanej o wi cej ni 5 cm
i nie zapewnia podparcia warstwom wy ej le cym, to Wykonawca powinien na w asny koszt
poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na pe grubo do po owy szeroko ci pasa
ruchu, do enie materia u i powtórne zag szczenie.

Niew ciwa grubo  podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiedni boko , zgodnie z decyzj Zamawiaj cego, uzupe nione nowym materia em o
odpowiednich w ciwo ciach, wyrównane i ponownie zag szczone.
Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny pomiar
i ocena grubo ci warstwy, wed ug wy ej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Niew ciwa no no  podbudowy

Je eli no no  podbudowy b dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezb dne do zapewnienia wymaganej no no ci, zalecone przez Zamawiaj cego.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani enie no no ci
podbudowy wynik o z niew ciwego wykonania robót przez Wykonawc  podbudowy.

7. OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest 1 m2 /metr kwadratowy/ wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
amanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty wymienione w STWiORB podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych. Odbiór podbudowy
powinien by przeprowadzony w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych napraw
bez hamowania post pu robót.
Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na w asny koszt w terminie i zakresie ustalonym
z Zamawiaj cym.
9. PODSTAWA  P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

aci si za m2 wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego
mechanicznie wed ug ceny jednostkowej.
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Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuje:

prace pomiarowe,

sprawdzenie i ewentualna naprawa pod a,

zakup materia ów,

przeprowadzenie bada  materia ów i opracowanie sk adu mieszanki,

przygotowanie mieszanki zgodnie z recept ,

dostarczenie mieszanki na budow ,

roz enie mieszanki,

zag szczenie,

przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych okre lonych w ST,

utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481:88 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
2. PN-B-06714-12:76 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze

obcych.
3. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw. Oznaczanie sk adu

ziarnowego. Metoda przesiewania.
4. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw.

Cz  4: Oznaczanie kszta tu ziarn. Wska nik kszta tu.
5. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw. Cz. 5:

Oznaczenie zawarto ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj .
6. PN-B-06714-18:77 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi kliwo ci.
7. PN-EN 1367-1:200 Badania w ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie czynników

atmosferycznych. Cz. 1: Oznaczanie mrozoodporno ci.
8. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych w ciwo ci kruszyw. Analiza chemiczna.
9. PN-B-06714-37:80 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
10. PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw. Metody

oznaczania odporno ci na rozdrabnianie.
11. PN-B-11111:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

wir i mieszanka.
12. PN-B-11112:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych.
13. PN-B-11113:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek.
14. PN-B-19701:97 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena

zgodno ci.
15. Pn-B-23006:86 Kruszywo do betonu lekkiego.
16. PN-B-30020:99 Wapno budowlane. Wymagania.
17. PN-B-32250:88 Materia y budowlane. Woda do betonu i zapraw.
18. PN-S-06102:97 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
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19. PN-S-96023:84 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z t ucznia kamiennego.
20. PN-S-96035:97 Drogi samochodowe. Popio y lotne.
21. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
22. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw. Cz. 8: Ocena zawarto ci

drobnych cz stek. Badanie wska nika piaskowego.
23. BN-64/8931-02:64 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni

podatnych i pod a przez obci enie p yt .
24. BN-68/8931-04:68 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at .
25. BN-70/8931-06:70 Drogi samochodowe. Pomiar ugi  podatnych ugi ciomierzem belkowym.
26. BN-77/8931-12:77 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

27. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne
i ich usytuowanie.
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D.05.03.05   NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH
1. WST P

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z
wykonaniem z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego, które zostan
wykonane w ramach Remontu ul. Partyzantów w dzielnicy D bie sko poprzez wykonanie
nawierzchni bitumicznej.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i zadaniowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót obj tych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z
wykonywaniem wykonywaniem warstwy cieralnej, wi cej w ramach remontu ul. Partyzantów w
dzielnicy D bie sko  z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10]

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wype niacza mineralnego o okre lonym
sk adzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiedni ilo ci asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gor co, w okre lony sposób, spe niaj ca okre lone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  u ona i zag szczona.

1.4.4. rodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezj asfaltu do
materia ów mineralnych oraz zwi ksza odporno onki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wod ; mo e by  dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Pod e pod warstw asfaltow - powierzchnia przygotowana do u enia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Asfalt up ynniony - asfalt drogowy up ynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

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

1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy
jej w ciwo ci s  zgodne z recept  laboratoryjn .

1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o d ugo ci co najmniej 50 m) wykonany w
warunkach zbli onych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprz tu i uzyskiwanych
parametrów technicznych robót.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obci enie drogi ruchem samochodowym, wyra one w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dob .

1.4.11. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.5.

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w
STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Asfalt

Nale y stosowa  asfalt drogowy spe niaj cy wymagania okre lone w PN-C-96170:1965 [6].
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2.3. Polimeroasfalt
STWiORB przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt

musi spe nia  wymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiada  aprobat  techniczn .

2.4. Wype niacz
Nale y stosowa wype niacz, spe niaj cy wymagania okre lone w PN-S-96504:1961 [9] dla

wype niacza podstawowego i zast pczego.
Przechowywanie wype niacza powinno by  zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materia ów do warstwy cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materia u Wymagania wobec materia ów               w zale no ci od
kategorii ruchu

nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6
1 Kruszywo amane granulowane wg

PN-B-11112:1996 [2], PN-B-
11115:1998 [4]
a) ze ska magmowych i
przeobra onych
b) ze ska  osadowych
c) z surowca sztucznego ( le
pomie-dziowe i stalownicze)

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

jw.

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

kl. I; gat.1

2 Kruszywo amane zwyk e
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. I, II; gat.1, 2 -

3 wir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kl. I, II -

4 Grys i wir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg
WT/MK-CZDP 84 [15]

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

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -
6 Wype niacz mineralny:

a) wg PN-S-96504:1961[9]

b) innego pochodzenia wg orzeczenia
laboratoryjnego

podstawowy,
zast pczy

py y z
odpylania,

popio y lotne

podstawowy
-
-
-

7 Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6]

D 50, D 70,
D 100

D 503), D 70

8 Polimeroasfalt drogowy
wg TWT PAD-97 [13]

  DE80 A,B,C,
DP80

  DE80 A,B,C,
DP80

a) tylko pod wzgl dem cieralno ci w b bnie kulowym, pozosta e cechy jak dla kl. I;  gat. 1
b) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilo ci 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi

kruszywami, w ilo ci 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia
ilo ciowego preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materia ów do warstwy wi cej, wyrównawczej i wzmacniaj cej z
betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materia u
Wymagania wobec materia ów w zale no ci od

kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6

1 Kruszywo amane granulowane wg PN-
B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego

b) z surowca sztucznego ( le
pomiedziowe i stalownicze)

kl. I, II; gat.1, 2

jw.

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

kl. I; gat. 1
2 Kruszywo amane zwyk e

wg PN-B-11112:1996 [2] kl. I, II; gat.1, 2 -
wir i mieszanka

wg PN-B-11111:1996 [1] kl. I, II -
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4 Grys i wir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg
WT/MK-CZDP 84 [15]

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

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -
6 Wype niacz mineralny:

a) wg PN-S-96504:1961[9]

b) innego pochodzenia
wg orzeczenia laboratoryjnego

podstawowy,
zast pczy

py y z odpylania,
popio y lotne

podstawowy
-
-
-

7 Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 50, D 70 D 50

8 Polimeroasfalt drogowy
wg TWT PAD-97 [13] -

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

1) tylko pod wzgl dem cieralno ci w b bnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza si stosowanie wype niacza innego
pochodzenia, np. py y z odpylania, popio y lotne z w gla kamiennego, na podstawie orzeczenia
laboratoryjnego i za zgod  In yniera.
2.5. Kruszywo

W zale no ci od kategorii ruchu i warstwy nale y stosowa  kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Sk adowanie kruszywa powinno odbywa si w warunkach zabezpieczaj cych je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
2.6. Asfalt up ynniony

Nale y stosowa  asfalt up ynniony spe niaj cy wymagania okre lone w PN-C-96173:1974 [7].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nale y stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spe niaj ce wymagania okre lone w
WT.EmA-99 [14].

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyst puj cy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:

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

uk adarek do uk adania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zag szczanego,
skrapiarek,
walców lekkich, rednich i ci kich ,
walców stalowych g adkich ,
walców ogumionych,
szczotek mechanicznych lub/i innych urz dze  czyszcz cych,

samochodów samowy adowczych z przykryciem  lub termosów.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materia ów
4.2.1. Asfalt

Asfalt nale y przewozi  zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltów drogowych mo e odbywa  si  w:
cysternach kolejowych,
cysternach samochodowych,

bnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez In yniera.
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4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nale y przewozi zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [13]
oraz w aprobacie technicznej.

4.2.3. Wype niacz

Wype niacz luzem nale y przewozi w cysternach przystosowanych do przewozu materia ów
sypkich, umo liwiaj cych roz adunek pneumatyczny.

Wype niacz workowany mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu w sposób
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj cych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale y przewozi pojazdami samowy adowczymi z
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roz adunek.

Czas transportu od za adunku do roz adunku nie powinien przekracza 2 godzin z
jednoczesnym spe nieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si stosowanie samochodów termosów z podwójnymi cianami skrzyni wyposa onej w
system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyst pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In ynierem, Wykonawca dostarczy
In ynierowi do akceptacji projekt sk adu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki bada
laboratoryjnych poszczególnych sk adników i próbki materia ów pobrane w obecno ci In yniera do
wykonania bada  kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
doborze sk adników mieszanki mineralnej,
doborze optymalnej ilo ci asfaltu,
okre leniu jej w ciwo ci i porównaniu wyników z za eniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie ci si w polu dobrego uziarnienia

wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa cieralna z betonu asfaltowego

Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy cieralnej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto ci asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy cieralnej
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne  zawarto ci asfaltu

Rz dne krzywych granicznych MM w zale no ci od kategorii ruchu
Wymiar
oczek

KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6

sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawarto

asfaltu od  0
do 20

od 0
do16
lub od  0
do 12,8

od 0 do 8
lub od  0
do 6,3

od  0
do 20

od  0
do 201)

od  0
do 16

od  0 do12,8

Przechodzi
przez: 25,0

20,0
16,0
12,8
9,6

100
88÷100
78 100
68 93
59 86

100
90 100
80 100
69 100 100

100
88÷100
78 100
68 85
59 74

100
90÷100
67 100
52 83
38 62

100
90÷100
80 100
70 88

100
87÷100
73 100
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8,0
6,3
4,0
2,0

zawarto
ziarn > 2,0

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

54 83
48 78
40 70
29 59

(41 71)

20 47
13 36
10 31
7 23
6 20
5 10

62 93
56 87
45 76
35÷64

(36÷65)

26 50
19 39
17 33
13 25
12 22
7 11

90÷100
78 100
60 100
41 71

(29 59)

27 52
18 39
15 34
13 25
12 22
8 12

54 67
48 60
39 50
29 38

(62 71)

20 28
13 20
10 17
7 12
6 11
5 7

30 50
22 40
21 37
21 36

(64 79)

20 35
17 30
15 28
12 24
11 22
10 15

63 80
55 70
44 58
30 42

(58 70)

18 28
12 20
10 18
8 15
7 14
6 9

66 89
57 75
47 60
35 48

(52 65)

25 36
18 27
16 23
12 17
11 15
7 9

Orientacyjna
zawarto
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 nieci ym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy cieralnej z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 1do 7.

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy cieralnej
nawierzchni drogi o obci eniu ruchem  dla KR1 lub KR2

Rys. 2.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm do warstwy
cieralnej nawierzchni drogi o obci eniu ruchem  KR1 lub KR2

Rys. 3.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3
mm do warstwy cieralnej nawierzchni drogi o obci eniu ruchem nawierzchni drogi o obci eniu
ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy
cieralnej nawierzchni drogi o obci eniu ruchem od KR3 do KR6

Rys. 5.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm (mieszanka o
nieci ym uziarnieniu) do warstwy cieralnej nawierzchni drogi o obci eniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy cieralnej
nawierzchni drogi o obci eniu ruchem od KR3 do KR6

Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy
cieralnej nawierzchni drogi o obci eniu ruchem od KR3 do KR6

Sk ad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by ustalony na podstawie bada próbek
wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spe nia wymagania podane w tablicy 4 lp. od 1
do 5.

Wykonana warstwa cieralna z betonu asfaltowego powinna spe nia wymagania podane w
tablicy 4 lp. od 6 do 8.

5.2.2. Warstwa wi ca, wyrównawcza i wzmacniaj ca z betonu asfaltowego

Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wi cej,
wyrównawczej i wzmacniaj cej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto ci asfaltu podano w
tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wi cej, wyrównawczej i
wzmacniaj cej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8 13. Sk ad mieszanki
mineralno-asfaltowej powinien by ustalony na podstawie bada próbek wykonanych wg metody
Marshalla; próbki powinny spe nia  wymagania podane w tablicy 6 lp. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wi ca, wyrównawcza i wzmacniaj ca z betonu asfaltowego powinna
spe nia  wymagania podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy cieralnej z betonu
asfaltowego

Lp. ciwo ci
Wymagania wobec MMA                  i warstwy

cieralnej z BA                w zale no ci od kategorii
ruchu

KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 Modu  sztywno ci pe zania 1), MPa nie wymaga si  14,0 ( 18)4)

2 Stabilno próbek wg metody Marshalla w
temperaturze 60o C, kN  5,52)  10,03)

3 Odkszta cenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 4,5

4 Wolna przestrze  w próbkach jw., % v/v od 1,5 do 4,5 od 2,0 do 4,0
5 Wype nienie wolnej przestrzeni w

próbkach  jw., % od 75,0 do 90,0 od 78,0 do 86,0

6 Grubo  w cm warstwy z MMA o
uziarnieniu: od 1,5 do 4,0
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 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 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 Wska nik zag szczenia warstwy,  %  98,0  98,0

8 Wolna przestrze  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 sk adu MMA

2)   próbki zag szczone 2 x 50 uderze  ubijaka
3)   próbki zag szczone 2 x 75 uderze  ubijaka
4)   specjalne warunki, obci enie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Tablica 5. Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wi cej, wyrównawczej i
wzmacniaj cej z betonu asfaltowego oraz  orientacyjne zawarto ci asfaltu

Rz dne krzywych granicznych uziarnienia MM w zale no ci od kategorii ruchu

Wymiar oczek sit KR 1 lub KR 2 KR 3  do  KR 6
#, mm Mieszanka mineralna, mm

od 0
do 20

od 0
do 16

od 0
do 12,8

od 0
do 25

od 0
do 20

od 0 do 161)

Przechodzi
przez:

31,5
25,0
20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0

zawarto
ziarn > 2,0 mm

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

100
87÷
100

75 10
0

65 93
57 86
52 81
47 76
40 67
30 55

(45 70
)

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

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

(46 70)

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

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

(45 65)

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

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

(59 75)

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

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

(59 75)

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

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

(55 70)

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

Orientacyjna
zawarto  asfaltu
w MMA,  % m/m

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

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wi cej, wyrównawczej i
wzmacniaj cej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8         do 13.
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Rys. 8.   Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy wi cej,
wyrównawczej i wzmacniaj cej nawierzchni drogi o obci eniu ruchem KR1 lub KR2

Rys. 9.   Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy wi cej,
wyrównawczej i wzmacniaj cej nawierzchni drogi o obci eniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 10.    Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy
wi cej, wyrównawczej i wzmacniaj cej nawierzchni drogi o obci eniu ruchem KR1 lub KR2

Rys. 11.    Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25 mm do warstwy
wi cej, wyrównawczej i wzmacniaj cej nawierzchni drogi o obci eniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 12.    Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy
wi cej, wyrównawczej i wzmacniaj cej nawierzchni drogi o obci eniu ruchem od KR3 do KR6

Rys. 13.    Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy
wyrównawczej  nawierzchni drogi o obci eniu ruchem od KR3 do KR6
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Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wi cej, wyrównawczej oraz
wzmacniaj cej z betonu asfaltowego

Lp. ciwo ci

Wymagania wobec MMA, warstwy
wi cej, wyrównawczej

i wzmacniaj cej w zale no ci od
kategorii ruchu

KR 1  lub  KR
2

od KR 3  do  KR 6

1 Modu  sztywno ci pe zania 1),  MPa nie wymaga
si

 16,0 ( 22)3)

2 Stabilno  próbek wg metody Marshalla w
temperaturze 60o C, zag szczonych 2x75
uderze  ubijaka,  kN

 8,0  (  6,0)2) 11,0

3 Odkszta cenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 1,5 do 4,0

4 Wolna przestrze  w próbkach jw.,  %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0
5 Wype nienie wolnej przestrzeni w

próbkach jw., % od 65,0 do
80,0

 75,0

6 Grubo  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 Wska nik zag szczenia warstwy, %  98,0  98,0

8 Wolna przestrze  w warstwie,  % (v/v) od 4,5 do 9,0 od 4,5 do 9,0

oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48
[16],dotyczy tylko fazy projektowania   sk adu MMA

dla warstwy wyrównawczej
specjalne warunki, obci enie ruchem powolnym, stacjonarnym,

skanalizowanym, itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub

ci ym zapewniaj cej prawid owe dozowanie sk adników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz
zachowanie temperatury sk adników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
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Dozowanie sk adników, w tym tak e wst pne, powinno by wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z recept . Dopuszcza si dozowanie obj to ciowe asfaltu, przy uwzgl dnieniu zmiany jego

sto ci w zale no ci od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie sk adników
powinno by  sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania sk adników mog wynosi : jedna dzia ka elementarna wagi, wzgl dnie
przep ywomierza, lecz nie wi cej ni    2 % w stosunku do masy sk adnika.

Je eli jest przewidziane dodanie rodka adhezyjnego, to powinien on by dozowany do
asfaltu w sposób i w ilo ciach okre lonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposób po redni, z uk adem termostatowania,
zapewniaj cym utrzymanie sta ej temperatury z tolerancj  5o C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi :
- dla D 50 od 145o C do 165o C,
- dla D 70 od 140o C do 160o C,
- dla D 100 od 135o C do 160o C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskaza  producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wype niacza uzyska a w ciw temperatur . Maksymalna temperatura gor cego kruszywa nie
powinna by  wy sza o wi cej ni  30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi :
- z D 50 od 140o C do 170o C,
- z D 70 od 135o C do 165o C,
- z D 100 od 130o C do 160o C,
- z polimeroasfaltem - wg wskaza  producenta polimeroasfaltu.
5.4. Przygotowanie pod a

Pod e pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by wyprofilowane i równe.
Powierzchnia pod a powinna by  sucha i czysta.
Nierówno ci pod a pod warstwy asfaltowe nie powinny by  wi ksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierówno ci pod a pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Pod e pod warstw
cieraln wi  i

wzmacniaj
1 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 nierówno ci pod a s wi ksze od podanych w tablicy 7, pod e nale y
wyrówna  poprzez frezowanie lub u enie warstwy wyrównawczej.

Przed roz eniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, pod e nale y skropi
emulsj asfaltow lub asfaltem up ynnionym w ilo ci ustalonej w SST. Zalecane ilo ci asfaltu po
odparowaniu wody z emulsji lub up ynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czo owe kraw ników, w azów, wpustów itp. urz dze powinny by pokryte
asfaltem lub materia em uszczelniaj cym okre lonym w SST i zaakceptowanym przez In yniera.

Tablica 8. Zalecane ilo ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub up ynniacza z asfaltu
up ynnionego

Lp. Pod e do wykonania warstwy
z mieszanki betonu asfaltowego

Ilo  asfaltu po odparowaniu
wody z emulsji lub up ynniacza
z asfaltu up ynnionego,    kg/m2

Pod e pod warstw  asfaltow
1 Podbudowa/nawierzchnia t uczniowa 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
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5.5. Po czenie mi dzywarstwowe
Ka on warstw nale y skropi emulsj asfaltow lub asfaltem up ynnionym przed

eniem nast pnej, w celu zapewnienia odpowiedniego po czenia mi dzywarstwowego, w ilo ci
ustalonej w SST.

Zalecane ilo ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub up ynniacza podano w
tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilo ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub up ynniacza z asfaltu
up ynnionego

Lp. Po czenie nowych warstw
Ilo  asfaltu po odparowaniu wody z

emulsji lub up ynniacza z asfaltu
up ynnionego   kg/m2

1 Podbudowa asfaltowa
2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza

lub wzmacniaj ca
od 0,3 do 0,5

3 Asfaltowa warstwa wi ca od 0,1 do 0,3

Skropienie powinno by wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie
wody lub ulotnienie up ynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

8 h    przy ilo ci powy ej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu up ynnionego,
2 h    przy ilo ci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu up ynnionego,
0,5 h przy ilo ci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu up ynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia ramp  otaczarki.
5.6. Warunki przyst pienia do robót

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego mo e by uk adana, gdy temperatura otoczenia
jest nie ni sza od +5o C dla wykonywanej warstwy grubo ci > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej
warstwy grubo ci 8 cm. Nie dopuszcza si uk adania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym
pod u, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru         (V > 16 m/s).

5.7. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by wbudowywana uk adark wyposa on w uk ad z

automatycznym sterowaniem grubo ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacj
projektow .

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by ni sza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkcie 5.3.

Zag szczanie mieszanki powinno odbywa si bezzw ocznie zgodnie ze schematem przej
walca ustalonym na odcinku próbnym.

Pocz tkowa temperatura mieszanki w czasie zag szczania powinna wynosi  nie mniej ni :
- dla asfaltu D 50 130o C,
- dla asfaltu D 70 125o C,
- dla asfaltu D 100 120o C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskaza  producenta polimeroasfaltów.

Zag szczanie nale y rozpocz od kraw dzi nawierzchni ku osi. Wska nik zag szczenia
onej warstwy powinien by  zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

cza w nawierzchni powinny by wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi
drogi.

cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by przesuni te wzgl dem siebie co najmniej
o 15 cm. Z cza powinny by ca kowicie zwi zane, a przylegaj ce warstwy powinny by w jednym
poziomie.

cze robocze powinno by  równo obci te i powierzchnia obci tej kraw dzi powinna by
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepn  ta  asfaltowo-kauczukow . Sposób
wykonywania z cz roboczych powinien by  zaakceptowany przez In yniera.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 6.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów

Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 11.
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6.2.2. Sk ad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sk adu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967 [8]. Wyniki powinny by zgodne z recept laboratoryjn z tolerancj okre lon w tablicy
10. Dopuszcza si  wykonanie bada  innymi równowa nymi metodami.

6.2.3. Badanie w ciwo ci asfaltu

Dla ka dej cysterny nale y okre li  penetracj  i temperatur  mi knienia asfaltu.

6.2.4. Badanie w ciwo ci wype niacza

Na ka de 100 Mg zu ytego wype niacza nale y okre li  uziarnienie i wilgotno  wype niacza.
 Tablica 11. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej

Lp. Wyszczególnienie bada
Cz stotliwo  bada

Minimalna liczba bada  na dziennej
dzia ce roboczej

1 Sk ad i uziarnienie mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w
wytwórni

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

2 W ciwo ci asfaltu dla ka dej dostawy (cysterny)

3 W ciwo ci wype niacza 1 na 100 Mg

4 W ciwo ci kruszywa  przy ka dej zmianie
5 Temperatura sk adników mieszanki

mineralno-asfaltowej dozór ci y

6 Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej

ka dy pojazd przy za adunku i w
czasie wbudowywania

7 Wygl d mieszanki mineralno-
asfaltowej

jw.

8 W ciwo ci próbek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w
wytwórni

jeden raz dziennie

lp.1 i lp.8 – badania mog  by  wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.2.5. Badanie w ciwo ci kruszywa

Przy ka dej zmianie kruszywa nale y okre li  klas  i gatunek kruszywa.

6.2.6. Pomiar temperatury sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna by  zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej.

6.2.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Dok adno pomiaru 2o C. Temperatura powinna by zgodna z wymaganiami podanymi w
SST.

6.2.8. Sprawdzenie wygl du mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygl du mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygl du
w czasie produkcji, za adunku, roz adunku i wbudowywania.

6.2.9. W ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej

ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej nale y okre la na próbkach zag szczonych
metod  Marshalla. Wyniki powinny by  zgodne z recept  laboratoryjn .
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6.3. Badania dotycz ce cech geometrycznych i w ciwo ci warstw nawierzchni

       z betonu asfaltowego
6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów

Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 12.

Tablica 12. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów

1 Szeroko  warstwy 2 razy na odcinku drogi o d ugo ci 1 km
2 Równo  pod na warstwy ka dy pas ruchu planografem lub at  co 10 m
3 Równo  poprzeczna warstwy nie rzadziej ni  co 5m
4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o d ugo ci 1 km
5 Rz dne wysoko ciowe

warstwy
pomiar rz dnych niwelacji pod nej i
poprzecznej oraz usytuowania osi wed ug

6 Ukszta towanie osi w planie dokumentacji budowy
7 Grubo  warstwy 2 próbki z ka dego pasa o powierzchni do 3000

m2

8 Z cza pod ne i poprzeczne ca a d ugo  z cza
9 Kraw , obramowanie

warstwy
ca a d ugo

10 Wygl d warstwy ocena ci a
11 Zag szczenie warstwy 2 próbki z ka dego pasa o powierzchni do 3000

m2

12 Wolna przestrze  w warstwie jw.

6.3.2. Szeroko  warstwy

Szeroko warstwy cieralnej z betonu asfaltowego powinna by zgodna z dokumentacj
projektow , z tolerancj +5 cm. Szeroko warstwy asfaltowej ni ej po onej, nie ograniczonej
kraw nikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by szersza z ka dej strony
co najmniej o grubo  warstwy na niej po onej, nie mniej jednak ni  5 cm.

6.3.3. Równo  warstwy

Nierówno ci pod ne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-
04 [11] nie powinny by  wi ksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierówno ci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa
cieralna

Warstwa
wi ca

Warstwa
wzmacniaj ca

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

6.3.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na ukach powinny
by  zgodne z dokumentacj  projektow , z tolerancj  0,5 %.

6.3.5. Rz dne wysoko ciowe

Rz dne wysoko ciowe warstwy powinny by zgodne z dokumentacj projektow , z tolerancj
 1 cm.

6.3.6. Ukszta towanie osi w planie

 warstwy w planie powinna by  usytuowana zgodnie z sztuk  budowlan  z tolerancj  5 cm.
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6.3.7. Grubo  warstwy

Grubo warstwy powinna by zgodna z sztuk budowlan , z tolerancj 10 %. Wymaganie
to nie dotyczy warstw o grubo ci projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja wynosi 5 mm i warstwy o
grubo ci od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi  5 mm.

6.3.8. cza pod ne i poprzeczne

cza w nawierzchni powinny by wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do
osi. Z cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by przesuni te wzgl dem siebie co najmniej o 15
cm. Z cza powinny by ca kowicie zwi zane, a przylegaj ce warstwy powinny by w jednym
poziomie.

6.3.9. Kraw , obramowanie warstwy

Warstwa cieralna przy opornikach drogowych i urz dzeniach w jezdni powinna wystawa od
3 do 5 mm ponad ich powierzchni . Warstwy bez oporników powinny by wyprofilowane a w
miejscach gdzie zasz a konieczno  obci cia  pokryte asfaltem.

6.3.10. Wygl d warstwy

Wygl d warstwy z betonu asfaltowego powinien mie jednolit tekstur , bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, uszcz cych si  i sp kanych.

6.4.11. Zag szczenie warstwy i wolna przestrze  w warstwie

Zag szczenie i wolna przestrze w warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi
w SST i recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWiORB D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,
dostarczenie materia ów,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem kraw dzi urz dze  obcych i kraw ników,
skropienie mi dzywarstwowe,
roz enie i zag szczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
obci cie kraw dzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy

1. PN-B-
11111:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. wir i mieszanka

2. PN-B-
11112:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni
drogowych

3. PN-B-
11113:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
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4.PN-B-11115:1998
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z la
stalowniczego do nawierzchni drogowych

5. PN-C-
04024:1991

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie,
znakowanie                 i transport

6. PN-C-
96170:1965

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

  7. PN-C-
96173:1974

Przetwory naftowe. Asfalty up ynnione AUN do
nawierzchni drogowych

8. PN-S-
04001:1967

Drogi samochodowe. Metody bada mas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych

9. PN-S-
96504:1961

10. PN-S-
96025:2000

Drogi samochodowe. Wype niacz kamienny do mas
bitumicznych
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni
planografem         i at

10.2. Inne dokumenty
a) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
b) Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,

instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997
c) Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -

zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999
d) WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jako ci grysów i wirów kruszonych z naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984

e) Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwi kszonej odporno ci na odkszta cenia trwa e.
Wytyczne oznaczania odkszta cenia i modu u sztywno ci mieszanek mineralno-bitumicznych metod
pe zania pod obci eniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

f) Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z
1999 r., poz. 430).
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D.07.02.01 OZNAKOWANIE  PIONOWE

1. WST P

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru oznakowania
pionowego stanowi cego element robót w ramach Remontu ul. Partyzantów w dzielnicy

bie sko poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i zadaniowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robót obj tych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z
wykonywaniem, kontrol i odbiorem znaków pionowych dla organizacji ruchu docelowej, któr
wykonawca opracuje w ramach realizacji przedmiotowego zadania, a dotyczy ustawienia
kompletnego progu zwalniaj cego wraz z oznakowaniem pionowym.

 to znaki rednie:
- znaki ostrzegawcze,
- znaki zakazu i nakazu,
- znaki informacyjne,
- znaki uzupe niaj ce.

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy – znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami
umieszczonymi na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku – element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest tre
znaku, tarcza mo e by  jednolita lub sk adana.

1.4.3. Lico znaku – przednia cz znaku, s ca do podania tre ci znaku. Lico mo e by
wykonane jako malowane lub oklejane.

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy – znak, którego lico wykazuje w ciwo ci odblaskowe
(wykonane jest z materia u o odbiciu powrotnym – wspó dro nym).

1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku – s up (s upy), wysi gnik, wspornik itp., na którym
zamocowana jest tarcza znaku wraz z elementami s cymi do przymocowania tarczy ( ruby,
zaciski, itp.).

Pozosta e okre lenia s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w
D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako wykonania robót i ich zgodno z STWiORB i
poleceniami Zamawiaj cego.
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIA Y

2.1. Podstawowe wymagania dotycz ce materia ów

Ka dy materia ywany przez Wykonawc musi posiada deklaracj zgodno ci z odpowiedni
norm lub z aprobat techniczn wydan przez IBDiM. Wymagane jest stosowanie znaków i tablic
wraz z konstrukcjami wsporczymi wytwórcy, który posiada wiadectwo kwalifikacji na kompleksowe
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wykonanie pionowego oznakowania dróg wydane przez IBDiM Warszawa oraz certyfikat uprawniaj cy
do oznaczenia wyrobów znakiem bezpiecze stwa.
2.2. Fundamenty znaków

Znaki nale y osadzi  na fundamentach betonowych z betonu C25/30 wg PN-EN 206-1.
Wymagania dla kruszywa wg PN-B-06712, cement wg PN-EN 197-1, woda wg PN-EN 1008.
Dla konstrukcji tablic – wed ug w asnych przelicze konstrukcji wsporczych firmy wykonuj cej
oznakowanie.

2.3. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcja wsporcza powinna by  dostosowanej do wymiarów znaków i tablic, sk adaj cych si  z:
3. rur ocynkowanych – dla znaków,
4. czników do mocowania elementów konstrukcji.
Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74219 lub PN-H-74220. Powierzchnia zewn trzna i
wewn trzna rur nie powinna wykazywa wad w postaci usek, p kni , zwalcowa i naderwa .
Dopuszczalne s nieznaczne nierówno ci, pojedyncze rysy wynikaj ce z procesu wytwarzania,
mieszcz ce si w granicach dopuszczalnych odchy ek wymiarowych. Ko ce rur powinny by obci te
równo i prostopadle do osi rury. Rury powinny by proste. Do ocynkowania rur stosuje si gatunek
cynku Raf wg PN-H-82200.
Pow oka metalizacyjna cynkowa powinna by z cynku o czysto ci nie mniejszej ni 99,5 %
i odpowiada wymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna grubo pow oki cynkowej 160 m.
Powierzchnia pow oki powinna by jednorodna pod wzgl dem ziarnisto ci, nie mo e wykazywa
widocznych wad jak rysy, p kni cia, p cherze lub odstawanie pow oki od pod a.
Producent lub dostawca ka dej konstrukcji wsporczej obowi zany jest do wydania gwarancji na okres
trwa ci znaku. Przedmiotem gwarancji s ciwo ci techniczne konstrukcji wsporczej oraz
trwa  zabezpieczenia antykorozyjnego.

2.4. Tarcze znaków

Tarcza znaków powinna by wykonana z blachy aluminiowej o grubo ci co najmniej 2 mm i powinna
by ca kowicie odporna w warunkach zasolenia. Wytrzyma dla tarcz wzmocnionych co najmniej
155 MPa.
Tarcza znaku musi by zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemo liwiaj cy jej
przesuni cie lub obrót. Tarcza znaku sk adanego musi wykazywa pe integralno podczas
najechania przez pojazd w ka dych warunkach kolizji.
Tarcze znaków powinny by  oprawione w ramk  aluminiow  lub z podwójnie zginan  kraw dzi .
Powierzchnie tarczy nie przykryte foli (tylna strona) musi by zabezpieczone przy pomocy matowej
farby nieodblaskowej barwy ciemno-szarej (szarej neutralnej) o wspó czynniku luminacji 0,08 do 0,10.
Grubo  pow oki farby nie mo e by  mniejsza od 20 m.

2.5. Powierzchnia odblaskowa

Powierzchni  odblaskow  powinna stanowi  folia odblaskowa I generacji (Engineer Grade).
Niedopuszczalne jest wyst powanie jakichkolwiek rys, si gaj cych przez warstw folii do powierzchni
tarczy znaków.
Symbole na powierzchni lica powinny by  naniesione metod  sitodruku.
Sposób po czenia folii z powierzchni tarczy znaku powinna uniemo liwia jej odklejenie od pod a
bez jej zniszczenia, nie mo e wykazywa adnych odkleje  i rozwarstwie .

2.6. Tabliczka znamionowa znaku

Ka dy wykonany znak drogowy oraz ka da konstrukcja wsporcza musi mie  tabliczk  znamionow  z:
5. nazw , mark fabryczn lub innym oznaczeniem umo liwiaj cym identyfikacj wytwórcy

lub dostawcy,
6. dat  produkcji,
7. oznaczeniem dotycz cym materia u lica,
8. dat  ustawienia znaku.
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2.7. Przechowywanie i sk adowanie materia ów

Wykonawca powinien zapewni wszystkim materia om warunki przechowywania i sk adowania
zapewniaj ce zachowanie ich jako ci i przydatno ci do robót.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3.

3.2. Sprz t do wykonania robót

Przy wykonywaniu oznakowania pionowego, przewozie za adunku i wy adunku nale y stosowa :
- koparki ko owe lub g sienicowe (wykopy pod fundamenty),
- urawie samochodowe o ud wigu do 4 ton (monta  znaków),
- betoniarki przewo ne (fundamenty na „mokro”),
- rodki transportu materia ów
- wiertnice do wykonywania do ów pod s upki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4.

4.2.  Transport

Transport znaków, konstrukcji wsporczych i osprz tu powinien odbywa si rodkami transportowymi
w sposób uniemo liwiaj cy ich przesuwanie si  w czasie transportu i uszkodzenia.

5. WYKONYWANIE  ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotycz ce wykonywania robót

Ogólne wymagania dotycz ce wykonywania robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyst pieniem do robót nale y wyznaczy lokalizacje znaków i odleg od kraw dzi jezdni,
kraw dzi pobocza umocnionego oraz wysoko  zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

5.3. Ustawienie znaków

Konstrukcje wsporcze znaków i tablic oraz umieszczenie na nich tarczy powinno by zgodne z
„Instrukcj  o znakach drogowych pionowych”, Za cznik do MP nr 16 z dnia 9 marca 1994 r.

6. KONTROLA  JAKO CI  ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6.

6.2.  Kontrola materia ów
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Wszystkie u yte materia y powinny pochodzi tylko ze róde uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Zamawiaj cego. Do ka dej ilo ci jednorazowo wysy anego materia u (np. beton) do czony powinien
by  dokument potwierdzaj cy jego jako  na podstawie przeprowadzonych bada .

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie prowadzonych robót nale y skontrolowa :
zgodno wykonania znaków pionowych z rozporz deniem (lokalizacja, wymiary, wysoko

zamocowania),
zachowanie dopuszczalnych odchy ek ustawienia:

odchy ka od pionu, nie wi cej ni :  1 %,
odchy ka w wysoko ci umieszczenia znaku, nie wi cej ni :  2 cm,
odchy ka w odleg ci ustawienia znaku od kraw dzi jezdni utwardzonego pobocza nie wi cej

ni 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleg ci umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcj
o znakach drogowych pionowych
poprawno  wykonania fundamentów pod s upki,
poprawno  ustawienia s upków.

7. OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiarowymi jest 1 szt. ustawienia znaku

8. ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne zasady odbioru podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.8.
Odbioru dokonuje Zamawiaj cy po sprawdzeniu prawid owo ci wykonania robót na podstawie
dokumentów, które przedk ada Zamawiaj cemu Wykonawca.

9. PODSTAWA  P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce p atno ci podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej:
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentów,
- zakup i dostarczenie elementów znaków,
- zamocowanie tarcz znaków, zgodnie z niniejsz  STWiORB.

10. PRZEPISY  ZWI ZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonów.
2. PN-EN 206-1Beton wymagania w ciwo ci produkcja i zgodno .
3. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu.
4. PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego stosowania.
5. PN-EN-1179:1998 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.
6. PN-H-74220:84 Rury stalowe bez szwu ci gnione i walcowane na zimno ogólnego

przeznaczenia.
7. PN-H-93010:91 Stal. Kszta towniki walcowane na gor co.
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8. PN-EN 197-1 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dla cementów powszechnego
ytku.

9. PN-EN-22063:1996 Pow oki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne.
Cynk, aluminium i ich stopy.

10. PN-H-0468:1997     Ochrona przed korozj . Nak adanie pow ok metalizacyjnych z cynku,
aluminium i ich stopów na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów elaza..

10.2. Inne dokumenty

2. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I – Zasady stosowania znaków i urz dze
bezpiecze stwa ruchu. Za . nr 1 do Zarz dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
03.03.1994 r. (MP Nr 16, poz. 120).

3. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom II – Zasady konstrukcji i wzory barwne znaków.
Za . nr 1 do Zarz dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 03.03.1994 r.

12. Rozporz dzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewn trznych i
Administracji z dnia 21.06.1999 r. w sprawie znaków i sygna ów drogowych (Dz.U. Nr 8, poz.
622).
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D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 KRAW NIKI   BETONOWE

1. WST P

1.1. Przedmiot  STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru elementu ulicznego
- kraw nika betonowego, który wbudowany zostanie w ramach Remontu ul. Partyzantów w
dzielnicy D bie sko poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej.

1.2. Zakres stosowania  STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót  obj tych  STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu, kontroli odbiorze
kraw ników betonowych.
STWiORB przewiduje u ycie kraw ników o oznaczeniach wg BN-80/6775-03/04:
2. Ua-1 – 1/15/30/100 – kraw nik uliczny (U), prostok tny ci ty (a), jednowarstwowy (1),

gatunku I (1) o wymiarach 15 x 22 x 100 cm – najazdowy oraz 12x25x100 – wtopiony.

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Kraw niki betonowe - prefabrykowane belki betonowe odgraniczaj ce jezdni  od
chodników lub poboczy.

1.4.2. awa betonowa - warstwa no na s ca do umocowania kraw nika oraz przenosz ca
obci enie z kraw nika na grunt z betonu B-20 ( C16/20 ).

1.4.3. Podsypka – warstwa wyrównawcza u ona bezpo rednio na pod u lub awie.

Pozosta e okre lenia podstawowe - zgodne z obowi zuj cymi polskimi normami
i definicjami podanymi w D.00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót oraz za ich zgodno  z STWiORB
i poleceniami Zamawiaj cego.
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB D.00.00.00 - „Wymagania ogólne”.

2. MATERIA Y

2.1. Podstawowe wymagania dotycz ce materia ów

Wszystkie materia y u yte do budowy powinny pochodzi  tylko ze róde  uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Zamawiaj cego.

ród a materia ów powinny by  wybrane przez Wykonawc  z wyprzedzeniem przed rozpocz ciem
robót nie pó niej ni  2 tygodnie.
Do ka dej ilo ci jednorazowo wys anego materia u (kraw ników, betonu na aw , cementu kruszywa)
do czony by  powinien dokument potwierdzaj cy jego jako  na podstawie przeprowadzonych
bada .
Preferowane s wyroby (kraw niki) i wytwórnie posiadaj ce aprobat techniczn IBDiM. Materia ami
stosowanymi do wykonania robót s :

kraw niki betonowe
piasek na podsypki i do zapraw
cement do podsypki i zapraw
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materia y do wype nienia szczelin dylatacyjnych
materia y do wykonania awy pod kraw niki.

2.2. Kraw niki betonowe

Do wykonania robót nale y u  kraw nik drogowy prostok tny, jednowarstwowy, gatunku I - G-1.
Kraw niki winny by  wykonane z betonu, spe niaj cego wymagania:

klasa nie ni sza ni  B-30
nasi kliwo  nie wi ksza ni  5 %
mrozoodporno  nie ni sza ni  F-150
cieralno  na tarczy Boehmego, okre lona strat  wysoko ci nie wi ksza ni  4 mm.

Powierzchnie kraw ników powinny by  bez rys, p kni  i ubytków betonu. Kraw dzie
elementów powinny by  równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny
by  jednorodne, struktura zwarta.

Dopuszczalne odchy ki wymiarów:
dla wysoko ci i szeroko ci +/- 3 mm
dla d ugo ci +/ - 8 mm.

Sprawdzenie wygl du zewn trznego nale y przeprowadzi  na podstawie ogl dzin elementu poprzez
pomiar i policzenie uszkodze  wyst puj cych na powierzchniach i kraw dziach elementu. Pomiarów
nale y dokonywa  zgodnie z PN-B-10021.
W razie wyst pienia w tpliwo ci In ynier mo e zmieni  sposób pobierania próbek lub poszerzy
zakres kontroli kraw ników o inny rodzaj bada .

2.3. Materia y na podsypk  i wype nienie szczelin pomi dzy ciankami bocznymi

Nale y stosowa  mieszank  cementowo-piaskow :
dla podsypki 1:4 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasku wg PN-B-
06711
dla zaprawy 1:2 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasku wg PN-B-
06711

Woda powinna spe nia  wymagania normy PN-B-32250.

2.4. Materia y do wype nienia szczelin dylatacyjnych

Do szczelin dylatacyjnych w awie betonowej i mi dzy kraw nikami nale y stosowa bitumiczn
mas zalewow wg BN-74/6771-04 lub inn posiadaj aprobat techniczn . Do masy zalewowej
stosowa asfalt drogowy D-100 lub mieszanin asfaltów drogowych tak dobran , aby penetracja jej
okre lona wg PN-C-04134 wynosi a 90-120 w temp. 25 C.
Jako sk adniki mineralne masy nale y stosowa wype niacz wapienny oraz we mineraln .
Wskazane jest stosowanie dodatków uszlachetniaj cych w ciwo ci asfaltu, np. paki t uszczowe,
ywice syntetyczne.

ciwo ci masy zalewowej:
temperatura mi knienia PiK 54-65 C

ynno  osi galna w temperaturze nie wy szej ni  180 C
sp ywno  mierzona na blasze falistej w temperaturze 45 C nie powinna przekracza  10 mm
zdolno  do wype niania szczelin w temperaturze 180-200 C bez utraty w ciwo ci
odporno  na zamra anie wg BN-74/6771-04 pkt. 5.3.6.

2.5. Materia y do posadowienia kraw ników

Kraw niki posadowione s na awach (prostok tnych b z oporem ) zgodnie z miejscami
wskazanymi przez Zamawiaj cego:

betonowej – z betonu klasy B-20 (C16/20) wg PN-B-06250, którego sk adniki powinny
odpowiada  wymaganiom norm, wir lub mieszanka – PN-B-11111, piasek – PN-B-11113,
cement – PN-B-19701

2.6. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
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Kraw niki powinny by  sk adowane w pozycji wbudowywania na otwartej przestrzeni, na pod u
wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podk adek i przek adek lub na paletach
transportowych.
Cement mo na przechowywa  nie d ej ni  3 miesi ce. Przechowywanie i transport cementu wg
BN-88/6731-08.
Kruszywa nale y gromadzi  w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczaj cych przed zanieczyszczeniem i wymieszaniem ró nych rodzajów i frakcji.

3. SPRZ T

Roboty mo na wykonywa  r cznie przy pomocy drobnego sprz tu z zastosowaniem:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo –
piaskowej,
wibratorów p ytowych, ubijaków r cznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Kraw niki mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu po osi gni ciu przez beton
wytrzyma ci minimum 75 % wytrzyma ci gwarantowanej  w trakcie transportu powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniem si  i uszkodzeniem.
Nale y je uk ada  na podk adkach i przek adkach drewnianych d ugo ci  w kierunku osi pod nej
rodka transportowego. Sposób ich za adunku na rodki transportowe i zabezpieczenie przed

przesuni ciem w czasie jazdy powinny by  zgodne z obowi zuj cymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny by  oznaczone. Dane ich powinny by  umieszczone na palecie
transportowej. W przypadku przewo enia luzem nale y oznacza  w sposób trwa y co 50 sztuk .
Oznaczenie na palecie powinno zawiera  co najmniej:

oznaczenie (okre lenie) wyrobu
znak wytwórni
dat  produkcji.

Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami.
Mas  zalewow  nale y pakowa  w b bny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywa
si  w warunkach zabezpieczaj cych przed uszkodzeniem b bnów lub beczek.

5. WYKONANIE   ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB D.00.00.00. Wymagania ogólne.

5.2. Pod e pod aw

Pod e pod aw  betonow  stanowi podbudowa z kruszywa amanego lub pod e gruntowe
przygotowane w czasie wykonywania robót zwi zanych z korytem nawierzchni.
Koryto pod aw  nale y wykona  zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada
wymiarom awy w planie z uwzgl dnieniem w szeroko ci dna wykopu ewentualnej konstrukcji
szalunku.
Wska nik zag szczenia dna wykonanego koryta pod aw  powinien wynosi  co najmniej 0,97 wg
normalnej próby Proctora.

5.3. awa betonowa

aw  betonow  zwyk   ( o wymiarach 30 x 15 cm – prostok tn  lub 30 x 30 cm – z oporem ) nale y
wykona  bez szalowania w gruntach spoistych koryta, lub w szalunkach w przypadku gruntów
sypkich.
awy betonowe z oporem o wymiarach 30 x 30 wykonuje si  w szalowaniu.

Beton roz cielony w szalowaniu lub bezpo rednio w korycie powinien by  wyrównywany warstwami.
Betonowanie aw nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nale y
stosowa  co 50 m szczeliny dylatacyjne.
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5.4. Ustawienie kraw ników

wiat o (odleg  górnej powierzchni kraw nika od jezdni) powinno by  zgodne z sztuk  budowlan .
Zewn trzna cianka kraw nika powinna by  po ustawieniu kraw nika obsypana piaskiem, wirem,
uczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraw ników na awie t uczniowej nale y wykona  na podsypce z piasku o grubo ci 3-5
cm po zag szczeniu.
Ustawienie kraw ników na awie betonowej nale y wykona  na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
o grubo ci 5 cm po zag szczeniu.

5.5. Wype nienie spoin

Szeroko spoin powinna wynosi od 5mm do 1 cm. Spoiny nale y wype nia piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskow 1:2. Zalewanie spoin kraw ników zapraw cementowo-piaskow stosuje si
tylko do kraw ników ustawionych na awie betonowej.
Spoiny przed zalaniem zapraw  nale y oczy ci  i zmy  wod .
Kraw niki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zapraw nale y
zalewa  co 50 m bitumiczn  mas  zalewow  nad szczelin  dylatacyjn awy.

6.  KONTROLA  JAKO CI  ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci podano w STWiORB D.00.00.00. Wymagania ogólne.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

6.2.1. Badania kraw ników

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów przeznaczonych
do ustawienia kraw ników betonowych i przedstawi  wyniki tych bada  Zamawiaj cemu do
akceptacji.

Nale y sprawdza :
wygl d zewn trzny
kszta t i wymiary
wytrzyma  na ciskanie na wyci tych z gotowego elementu próbkach sze ciennych o
minimalnym wymiarze boku 10 cm wg PN-B-06250 – 1 raz przed przyst pieniem do robót i w
przypadkach w tpliwych
nasi kliwo  betonu na próbkach o nieregularnym kszta cie wyci tych z gotowego elementu
wg PN-B-06250 – 1 raz przed przyst pieniem do robót i w przypadkach w tpliwych
odporno  betonu na dzia anie mrozu wg PN-B-06250 – w przypadkach w tpliwych
cieralno  betonu na tarczy Boehemego wg PN-B-04111 – 1 raz przed przyst pieniem do

robót i w przypadkach w tpliwych.

6.2.2. Badania pozosta ych materia ów

Badania pozosta ych materia ów stosowanych przy ustawianiu kraw ników powinny obejmowa
wszystkie w ciwo ci, okre lone w normach podanych dla odpowiednich materia ów. Nale y
sprawdza :

wytrzyma  betonu B15 zgodnie z PN-B-06250 – rednio co drug  parti  betonu rozumian
jako ilo  betonu zu yta w ci gu jednej dzia ki dziennej i w przypadkach w tpliwych
konsystencj  betonu – przy ka dym za adunku

ciwo ci cementu klasy 32,5 – zgodno  jego w ciwo ci podanych w deklaracji
producenta z wymaganiami odpowiednich norm\
mas  zalewow  – zgodno  jej w ciwo ci podanych w deklaracji producenta z
wymaganiami     pkt. 2.4 niniejszej STWiORB
kruszywa: uziarnienie wg PN-B-06714/15, zawarto  zanieczyszcze  obcych wg PN-B-
06714/12, zawarto  py ów mineralnych wg PN-B-06714/13, zawarto  zanieczyszcze
organicznych                wg PN-B-06714/26 – 1 raz przed przyst pieniem do robót dla partii
nie wi kszej ni  1500 Mg                  i ka dorazowo przy zmianie ród a dostaw
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wytrzyma  podsypki cementowo-piaskowej na ciskanie na serii 6 próbek (3 dla R7 i 3 dla
R28 – 1 raz w czasie budowy i  w przypadkach w tpliwych, wytrzyma  powinna wynosi  R7

 10 MPa, R28  14 MPa.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod aw

Nale y sprawdza  wymiary koryta oraz zag szczenie pod a na dnie wykopu. Tolerancja dla
szeroko ci wykopu wynosi +/ - 2 cm. Zag szczenie pod a powinno by  zgodne z pkt. 5.2.

6.3.2. Kontrola wykonanej awy

Nale y sprawdza  co 50 mb:
zgodno  profilu pod nego górnej powierzchni awy :
dopuszczalne odchy ki niwelety awy - +/- 1 cm na ka de 100 mb
odchylenie linii od projektowanego kierunku – nie mo e przekracza  +/- 2 cm na ka de 100
mb
wymiary awy, dopuszczalne odchy ki:
dla wysoko ci +/- 10 % wysoko ci projektowanej
dla szeroko ci +/- 10 % szeroko ci projektowanej
równo  górnej powierzchni awy mierzona at  3 m – nierówno ci nie mog  przekracza  1
cm na ka de 100 mb.

6.3.3. Kontrola u enia kraw ników

Przy ustawianiu kraw ników nale y sprawdza  co 20 mb:
zgodno  niwelety górnej p aszczyzny kraw ników,
dopuszczalne odchy ki niwelety   1 cm na ka de 100 mb ustawionego kraw nika
usytuowanie w planie – odchy ki nie mog  przekracza    1 cm na ka de 100 mb
równo  górnej powierzchni kraw ników mierzona at  3 m – nierówno ci nie mog
przekracza  1 cm na ka de 100 mb
dok adno  wype nienia spoin bada si  co 10 mb, spoiny musz  by  wype nione ca kowicie na
pe  g boko .

7. OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D.00.00.00. „Wymagania ogólne”, punkt

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest 1 mb ustawionego kraw nika.

8. ODBIÓR  ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru podano w STWiORB D.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z STWiORB i wymaganiami Zamawiaj cego, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem odpowiednich tolerancji da y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
wykonanie koryta pod aw
wykonanie awy
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA   P ATNO CI
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9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce p atno ci podano w STWiORB D.00.0000. Wymagania ogólne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mb kraw nika betonowego obejmuje:
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
-  zakup i dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania
-  wykonanie koryta pod aw
-  ewentualnie wykonanie szalunku
-  wykonanie awy
-  wykonanie podsypki
-  ustawienie kraw ników na podsypce
-  wype nienie spoin kraw ników zapraw
-  ewentualne zalanie spoin mas  zalewow
-  zasypanie zewn trznej ciany kraw nika gruntem i ubicie.
-  przeprowadzenie niezb dnych bada  i pomiarów wymaganych w STWiORB.

10.  PRZEPISY  ZWI ZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050:99 Roboty ziemne budowlane.
2. PN-B-06250:88 Beton zwyk y.
3. PN-B-06251:63 Roboty betonowe  i elbetowe.
4. PN-B-06711:79 Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
5. PN-B-06712:A1:97 Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego.
6. PN-B-10021:80 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
7. PN-B-11111:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

wir i mieszanka.
8. PN-B-11112:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych.
9. PN-B-11113:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
10. PN-B-19701:97 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena

zgodno ci.
11. PN-B-32250:88 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw.
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
14. BN-80/6775-03/01   Prefabrykaty budowlane  z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
15. BN-80/6775-03/04   Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a chodnikowe.
16. BN-64/8845-02 Kraw niki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED), Transprojekt – Warszawa 1979 i 1982 r.
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D.08.03.01 OBRZE A BETONOWE

1. WST P

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru elementów ulic –
obrze y betonowych stanowi cych element robót w ramach Remontu ul. Partyzantów w dzielnicy

bie sko poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i zadaniowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót obj tych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz wykonania obrze y betonowych 8 x 30 cm
zlokalizowanych zgodnie sztuk  budowlan .

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Obrze e betonowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj ce jednostronnie lub
dwustronnie ci gi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Obramowanie – umocnienie bocznych kraw dzi chodnika, przejazdów lub poboczy
wykonane z obrze y betonowych lub innych materia ów.

Pozosta e okre lenia podstawowe zgodne z obowi zuj cymi polskimi normami i definicjami podanymi
w D.00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako wykonanych robót oraz za ich zgodno z STWiORB i
poleceniami Zamawiaj cego.
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB D.00.00.00. Wymagania ogólne.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w STWiORB
D.00.00.00. Wymagania ogólne.

2.2. Obrze a betonowe

Nale y zastosowa  obrze a betonowye typu Ow, G1, 8x30x100
wg BN-80/6775-03/04.
Oznaczenia:

rodzaj Ow (obrze e wysokie) o wymiarach 8x30x100 cm, gatunku 1 (G1) wg normy
BN-80/6775-03/04,

Co najmniej co 50-te obrze e powinno mie w sposób trwa y: znak wytwórni, symbole elementu, dat
produkcji i znak kontroli odbiorczej.

2.3. Obrze a betonowe – wymagania techniczne

2.3.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze a betonowego, dla gatunku 1 nie powinny przekracza :
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c) dla szeroko ci i wysoko ci  +/- 3 mm
d) dla d ugo ci  +/- 8 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i kraw dzi obrze y betonowych, dla gatunku 1:

wkl  wypuk  powierzchni i kraw dzi +/- 2 mm
szczerby i uszkodzenia kraw dzi lub naro y:

- ograniczaj cych powierzchnie górne – niedopuszczalne
- ograniczaj cych pozosta e powierzchnie:

- max. liczba - 2
- max. d ugo - 20 mm
- max. g boko - 6 mm.

2.3.2. Sk adowanie

Betonowe obrze a chodnikowe mog  by  przechowywane w pozycji wbudowania na sk adowiskach
otwartych, na pod u utwardzonym i nale ycie odwodnionym, posegregowane wed ug rodzajów.
Obrze a nale y uk ada  z zastosowaniem podk adek i przek adek drewnianych lub na paletach
transportowych.

2.4. Beton i jego sk adniki

Do produkcji obrze y nale y stosowa  beton klasy B25 wg PN-B-06250.
Do produkcji betonu nale y stosowa  cement portlandzki klasy nie ni szej ni  32,5 wg PN-B-19701.
Kruszywo do betonu powinno odpowiada  wymaganiom PN-B-06712.
Woda powinna by  odmiany 1 i odpowiada  wymaganiom PN-B-32250.

2.5. Materia y na aw  i do zapraw

Piasek do wykonania awy powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-11113, a do zaprawy
cementowo-piaskowej wymaganiom PN-B-06711.
Woda powinna by  odmiany 1 i spe nia  wymagania PN-B-32250

3. SPRZ T

Roboty wykonuje si  r cznie przy zastosowaniu drobnego sprz tu pomocniczego.

4. TRANSPORT

Obrze a betonowe mog  by  transportowane dowolnymi rodkami transportu po osi gni ciu przez
beton wytrzyma ci minimum 75 % wytrzyma ci projektowanej.
Obrze a powinny by  zabezpieczone przed przemieszczaniem si  i uszkodzeniami w czasie
transportu.
Transport pozosta ych materia ów podano w STWiORB D.08.01.01. Kraw niki betonowe.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk aw ) nale y wykona zgodnie z wymaganiami PN-B-06050. Wymiary koryta
powinny odpowiada  wymiarom awy w planie.

5.2.  Pod e lub podsypka ( awa)

Pod e pod ustawienie obrze a stanowi podsypka lub awa z piasku, o grubo ci 3 cm po
zag szczeniu. Podsypk  ( aw ) wykonuje si  przez zasypanie koryta piaskiem i zag szczeniem
z polewaniem wod .

5.3. Ustawienie obrze y betonowych
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Betonowe obrze a chodnikowe nale y ustawia na podsypce w miejscu i ze wiat em zgodnym
 z ustaleniami sztuk  budowlan  (2 – 5 cm).
Zewn trzna ciana obrze a powinna by obsypana piaskiem, wirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza  5 mm. Spoiny mi dzy obrze ami nie wymagaj  wype nienia.
.

6. KONTROLA  JAKO CI

6.1. Ogólne zasady kontroli

Ogólne zasady kontroli podano w STWiORB D.00.00.00. Wymagania ogólne pkt. 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów przeznaczonych
do ustawienia obrze y chodnikowych i przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi do akceptacji.

6.2.1. Badania obrze y betonowych

Sprawdzenie wygl du zewn trznego nale y przeprowadza na podstawie ogl dzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodze wyst puj cych na powierzchniach i kraw dziach elementu, zgodnie
z wymaganiami pkt. 2.3. Pomiary d ugo ci i g boko ci uszkodze nale y wykona za pomoc

przymiaru stalowego lub suwmiarki z dok adno ci  do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie kszta tu i wymiarów elementów nale y przeprowadza z dok adno ci do 1 mm przy

yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta my, zgodnie z wymaganiami pkt. 2.3. Sprawdzenie
tów prostych w naro nikach elementów wykonuje si przez przy enie k townika do badanego

naro a i zmierzenia odchy ek z dok adno ci  do 1 mm.
Pozosta e badania obrze y betonowych (wytrzyma , nasi kliwo , mrozoodporno cieralno )
nale y wykona zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-B-80/6775-03/01 i BN-B-80/6775-03/04 – 1
raz przed przyst pieniem do robót i w przypadkach w tpliwych.

6.2.2. Badania pozosta ych materia ów

Badania pozosta ych materia ów stosowanych do ustawienia obrze y betonowych powinny
obejmowa wszystkie w ciwo ci, okre lone w normach podanych dla odpowiednich materia ów w
pkt.2 niniejszej SST.
Nale y sprawdza :

wytrzyma betonu B-15 zgodnie z PN-B-06250 – rednio co drug parti betonu
rozumian jako ilo betonu zu yta w ci gu jednej dzia ki dziennej i w przypadkach

tpliwych
konsystencj  betonu – przy ka dym za adunku

ciwo ci cementu klasy 32,5 – zgodno jego w ciwo ci podanych w deklaracji
producenta          z wymaganiami odpowiednich normy
kruszywa: uziarnienie wg PN-B-06714/15, zawarto zanieczyszcze obcych wg PN-B-
06714/12, zawarto py ów mineralnych wg PN-B-06714/13, zawarto zanieczyszcze
organicznych wg PN-B-06714/26 –1 raz przed przyst pieniem do robót dla partii nie wi kszej
ni  1500 Mg i ka dorazowo przy zmianie ród a dostaw.

6.3.  Badania w czasie robót

W czasie robót nale y sprawdza  wykonanie:
- koryta pod podsypk  – zgodnie z wymaganiami pkt.5.2
- podsypki – zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2
- ustawienia betonowego obrze a chodnikowego – zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3. przy

dopuszczalnych odchyleniach:
linii obrze a betonowego w planie, które mo e wynosi  +/- 2 cm na ka de 100 m d ugo ci obrze a
niwelety górnej p aszczyzny obrze a, które mo e wynosi +/- 1 cm na ka de 100 m d ugo ci
       obrze a.

7.  OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D.00.00.00. Wymagania ogólne. pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest 1 mb (metr bie cy) ustawionego betonowego obrze a chodnikowego.

8. ODBIÓR  ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D.00.00.00. Wymagania ogólne pkt.8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z STWiORB i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w pkt. 6 da y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
- wykonane koryto
- wykonana podsypka.

9.  PODSTAWA  P ATNO CI

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWiORB D.00.00.00. Wymagania ogólne
pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrze a chodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
zakup, dostarczenie materia ów
wykonanie koryta
roz cielenie i ubicie podsypki
ustawienie obrze a
obsypanie zewn trznej ciany obrze a
wykonanie bada  i pomiarów wymaganych w STWiORB.

10.  PRZEPISY  ZWI ZANE

1. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.
2. PN-B-06250:1988 Beton zwyk y.
3. PN-B-06711:1979 Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
4. PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
5. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
6. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena

zgodno ci.
7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a.
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Remont ul. Partyzantów w dzielnicy D bie sko poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej-etap II

UWAGA
Niniejsza Szczegó owa Specyfikacja Techniczna zawiera szczegó owy opis
wykonywania, odbiorów, kontroli robót, bada , itp., informuj c Wykonawc
robót o sposobie ich realizacji oraz Inspektora nadzoru o przys uguj cych mu
prawach przy realizacji nadzoru. Ze wzgl du na ilo  i szczegó owo  tych
czynno ci, przyjmuje si e zakres czynno ci sprawdzaj cych realizowanych
przez Inspektora nadzoru mo e by  zredukowany do czynno ci niezb dnych
warunkuj cych prawid owe wykonanie prac obj tych zamówieniem. Decyzj  o
podejmowanych czynno ciach sprawdzaj cych podj  mo e samodzielnie
Inspektor Nadzoru lub w porozumieniu z osob  upowa nion  przez Kierownika
Jednostki Zamawiaj cej.
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