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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z remontem odcinka ul. Fabrycznej na działce nr 605/22 w Wieruszowie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót
objętych niŜej wymienionymi specyfikacjami:
D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.00.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
D.01.02.01. Usunięcie drzew
D.01.02.04. Rozbiórki elementów ulic
D.01.02.07. Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych
D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.
D.02.03.01 Wykonanie nasypów w gruncie kat. II-IV
D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa
D.04.02.01 Warstwa odsączająca
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego
D.04.05.01 Ulepszone podłoŜe i podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem
D.04.07.01 Podbudowy z betonu asfaltowego
D.04.07.01 Wyrównanie podbudowy mieszanką min-asfaltową
D.04.08.05 Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabiliz. mechanicznie
D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
D.05.03.26a Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowych
D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
D.06.01.01 Plantowanie terenu
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. KrawęŜniki betonowe
D.08.02.01. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
D.08.03.01 ObrzeŜa betonowe
D.08.05.01 Ścieki z kostki brukowej betonowej

1.4. Określenia podstawowe
Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Organu Nadzoru Budowlanego zeszyt, z ponumerowanymi stronami słuŜący do notowania zdarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budow-
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lanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji
technicznej pomiędzy InŜynierem, wykonawcą i projektantem.
InŜynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiającego
o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i
administrowanie
kontraktem.
Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami
i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia
Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji
nawierzchni
Księga obmiarów – akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera.
Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z
oceną jakości materiałów i robót.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową
i specyfikacjami, zaakceptowane przez InŜyniera
Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń
od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu
a/ warstwa ścieralna – wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych
b/ podbudowa – dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń
na podłoŜe,
Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi
drogi
Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia
w nim drogi z urządzeniami drogowymi
PodłoŜe ulepszone – wierzchnia warstwa podłoŜa leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona
w celu umoŜliwienia przejęcia obciąŜeń od ruchu
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna – autor dokumentacji projektowej
Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej
ich wykonania
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy Teren budowy, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
Wykonawca, na własny koszt, wytyczy przez uprawnionego geodetę współrzędne główne trasy,
zlokalizuje repery . Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po przyznaniu kontraktu 2 egz. projektu technicznego na
roboty objęte kontraktem.
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Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót zgodnie z:
1/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220 poz. 2181),
2/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.
(Dz. U. Nr 177 z 14.10.2003 r. poz. 1729).
3/ Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
(Załącznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektową i Specyfikacjami Technicznymi – ST
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowią część Kontraktu a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone Materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST
i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim Zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.
W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany
przez Wykonawcę na bieŜąco.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe
urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez InŜyniera. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez
InŜyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest
włączony w cenę kontraktową.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót, Wykonawca
będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :
1/ lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych
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2/ środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, moŜliwością powstania poŜaru.
1.5.6. Sposób gospodarowania odpadami
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) odpady oznaczają kaŜdą substancję lub przedmiot naleŜący do jednej z kategorii, określonych
w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany. Wytwórca odpadów powstających w wyniku świadczenia usług
w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, oczyszczania zbiorników lub urządzeń do sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, Ŝe umowa o świadczenie
usługi stanowi inaczej. Na etapie realizacji omawianej inwestycji posiadaczem odpadów jest wykonawca inwestycji, na którym ciąŜy obowiązek zagospodarowania ich zgodnie z ustawą , chyba
Ŝe w umowie zawarto inne zapisy regulujące te kwestie.
1.5.7. Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia.
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót
a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych
na terenie budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
przez Zamawiającego.
JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy.
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem tych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez InŜyniera. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez
cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydawane przez władze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane
z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień
podczas prowadzenia robót.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez InŜyniera.
1.5.13. RównowaŜność norm i przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy poziom wykonania, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera. RóŜnice pomiędzy powołanymi a ich
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone
InŜynierowi do zatwierdzenia.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej 3 tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak
równieŜ odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów do zatwierdzenia
przez InŜyniera. Zatwierdzenie partii materiałów danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy
i złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. JeŜeli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie
tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów
zostanie odpowiednio skorygowany przez InŜyniera.
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2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze co
najmniej 10 dni przez uŜyciem tego materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeŜeli będzie to potrzebne
z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one uŜyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były
dostępne do kontroli przez InŜyniera.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez InŜyniera.

2.5. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcji z wymogami. Próbki materiałów mogą być pobierane w
celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji
określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni muszą być spełnione następujące warunki:
a/ InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów
w czasie prowadzenia inspekcji
b/ InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez InŜyniera: w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyŜej dokumentach sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska
i przepisami dotyczącymi jego uŜytkownika. Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez InŜyniera, pod wa-
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runkiem przywrócenia stanu pierwotnego uzyskanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwał na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na rogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami InŜyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną usunięte przez
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez InŜyniera. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub
wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich
dokładność. Polecenia InŜyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez InŜyniera pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w ST, normach i wytycznych. Przypadku , gdy nie zostały one tam
określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie
robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne,
Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu
próbek. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą
odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez InŜyniera.
Na zlecenie InŜyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający.
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6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów
lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
InŜyniera.
6.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor moŜe dopuścić
do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia
dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę InŜynierowi.
6.5. Dokumenty budowy
1/ Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawem obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera.
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy
- datę przekazania prze Zamawiającego Dokumentacji Projektowej
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
- uwagi i polecenia InŜyniera
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodności rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone
InŜynierowi do ustosunkowania się. Decyzje InŜyniera wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.
2/ KsiąŜka Obmiarów
KsiąŜka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego
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z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły
w jednostkach przyjętych w Kosztorysie wpisuje do Rejestru Obmiarów.
3/ Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone
w formie uzgodnionej z InŜynierem. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera.
4/ Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt.1/ – 3/ następujące dokumenty:
a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego
b/ protokoły przekazania terenu budowy
c/ umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne
d/ protokoły odbioru robót
e/ protokoły z narad i ustaleń/ korespondencję na budowie
5/ Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla
InŜyniera i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru wpisywane będą do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i InŜyniera.
7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej.
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3
jako długość pomnoŜona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez InŜyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady waŜenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom
ST. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg
norm zatwierdzonych przez InŜyniera.
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7.5. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,
a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie KsiąŜki Obmiarów. Obmiarów razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do KsiąŜki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje InŜynier.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później
jednak
niŜ
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
InŜyniera.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń,
Inspektor ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem
naleŜnego wynagrodzenie. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze
końcowym robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Zamawiającego.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt.
8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
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W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających
i robót poprawkowych
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem
tolerancji
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona, potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach Umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1/ Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy.
2/ Specyfikacje Techniczne
3/ Recepty i ustalenia technologiczne
4/ Dzienniki Budowy i KsiąŜki Obmiarów
5/ Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST
6/ Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST
i Dokumentacją Projektową
7/ Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i Dokumentacją Projektową.
8/ Rysunki na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
9/ Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.
10/ Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych
z usunięciem stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych
w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
- wartość zuŜytych materiałów wraz kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków
i transportu na teren budowy
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- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki Umowy i Wymagania Ogólne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w DM-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, nie wyszczególnione w
kosztorysie.
9.3. Organizacja ruchu
Koszt organizacji ruchu obejmuje:
1/ opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu InŜynierowi
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
2/ ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z obowiązującymi przepisami
i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu
3/ konstrukcję oznakowań
4/ oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł
5/ utrzymanie płynności ruchu publicznego
6/ usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania
7/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1/ Ustawa z dn.7 lipca 1994r.–Prawo budowlane (tekst jedn.Dz.U./2003r. Nr 207, poz.2016) z
późn.
zmianami
2/ Ustawa o drogach publicznych z dn.21marca 1985r. (tekst jedn.Dz.U.z 2004r.Nr 204poz. 2086)
3/ Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. 1555).
4/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181),
5/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządza
niem. (Dz. U. Nr 177 z 14.10.2003 r. poz. 1729).
6/ Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
(Załącznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.01.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

16

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z remontem odcinka ul. Fabrycznej na działce nr 605/22 w Wieruszowie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wytyczeniem trasy drogowej w obrębie projektowanej budowy
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych
wchodzą:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy
i punktów wysokościowych,
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy
i końcowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
D-M-00.00.00
2.2. Rodzaje materiałów
Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m
i długości około 0,30 m.
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00
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3.2. Sprzęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować następujący
sprzęt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- łaty,
- taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00
4.2. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK
(od 1 do 7).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować InŜyniera o wszelkich błędach wykrytych w
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na
koszt Zamawiającego.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne terenu istotnie róŜnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, powinien powiadomić
o tym InŜyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez InŜyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z róŜnic
rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane
przez InŜyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia InŜyniera oznacza, Ŝe roboty dodatkowe w takim przypadku obciąŜą Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez InŜyniera.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez InŜyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w
czasie trwania robót. JeŜeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą do obowiązków Wykonawcy.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów
wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały,
przy uŜyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a takŜe dowiązane do punktów pomocniczych, połoŜonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami
głównymi na odcinkach prostych nie moŜe przekraczać 500 m.
Zamawiający powinien załoŜyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuŜ osi trasy
drogowej, a takŜe przy kaŜdym obiekcie inŜynierskim.
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuŜ trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio
zmniejszona, zaleŜnie od jego konfiguracji.
Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze moŜna wykorzystać punkty stałe na stabilnych,
istniejących budowlach wzdłuŜ trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze naleŜy
załoŜyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w
gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez InŜyniera.
Rzędne reperów roboczych naleŜy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.
Repery robocze powinny być wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo
innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości
zaleŜnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niŜ co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moŜe być większe niŜ 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych
dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do
rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie naleŜy uŜyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez InŜyniera.
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów naleŜy stosować dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy naleŜy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz
wykopów głębszych niŜ 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami naleŜy dostosować do
ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umoŜliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00
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6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych
naleŜy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada
InŜynierowi.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojów,
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z remontem odcinka ul. Fabrycznej na działce nr 605/22 w Wieruszowie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych
w obrębie projektowanej budowy i obejmują:
wycięcie drzew o średnicy 56-65cm z karczowaniem pni i wywiezieniem dłuŜycy, gałęzi i karpiny
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków naleŜy stosować:
− piły mechaniczne,
− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,
− spycharki,
− koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem
drzew.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00
4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karpinę oraz gałęzie naleŜy przewozić transportem samochodowym.
Pnie przedstawiające wartość jako materiał uŜytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być
transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków
Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew
i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie
dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu.
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków.
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez Zamawiającego.
5.2. Usunięcie drzew i krzaków
Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane.
Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyŜej niŜ 10 cm ponad powierzchnią
terenu. Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach naleŜy wypełnić gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-02.01.01.
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Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość
jako materiał uŜytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót.
5.3. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami ST
lub wskazaniami InŜyniera.
NieuŜyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00
6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać
odpowiednie wymagania określone w ST D-02.01.01.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew jest:
− dla drzew
- sztuka,
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 .
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów
po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność naleŜy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.
Cena wykonania robót obejmuje:
− wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków,
− wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną,
względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu,
− zasypanie dołów,
− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.
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1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z remontem odcinka ul. Fabrycznej na działce nr 605/22 w Wieruszowie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych
w obrębie projektowanej budowy .
Uwaga:
Materiały rozbiórkowe stanowią własność Zamawiającego i będą odtransportowane na składowisko wskazane przez InŜyniera, na odległość do 5 km, przy zachowaniu ustaleń Ustawy z dn.
27.04.2001 r.
o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz.628).
Zmiana zakresu moŜe być wprowadzona przez InŜyniera i ustalana będzie w czasie rozbiórek
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami InŜyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 .
2. MATERIAŁY
Nie występują
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00
3.2. Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg moŜe być wykorzystany sprzęt
podany poniŜej, lub inny zaakceptowany przez InŜyniera: zrywarki, spręŜarki, spycharki, ładowarki, samochody cięŜarowe,
4. TRANSPORT
Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnymi środami transportu zaakceptowanymi przez
InŜyniera dla danego rodzaju materiału rozbiórkowego.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00
5.2. Wykonanie robót
Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST
lub przez InŜyniera.
5.2.1. Wyznaczenie elementów ulicy przeznaczonych do rozbiórki naleŜy wykonać na podstawie
dokumentacji projektowej.
5.2.2. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym – Za bezpieczeństwo ruchu na
odcinku wykonywanych robót odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Odcinki wykonywanych
robót naleŜy oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, opracowanym
przez Wykonawcę robót zgodnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

25

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontroli podlega sposób wykonania robót rozbiórkowych, prawidłowości transportu i składowania
materiałów uzyskanych podczas rozbiórki.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru robót związanych z rozbiórką elementów ulic są:
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST D-M.00.00.00.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00.
Cena wykonania robót obejmuje:
- wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinków rozbiórek
- oznakowanie robót
- rozebranie poszczególnych asortymentów
- załadunek i transport materiałów rozbiórkowych na składowisko wskazane przez InŜyniera
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181),
2/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. (Dz. U. Nr 177 z 14.10.2003 r. poz. 1729).
3/ Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
(Załącznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z remontem odcinka ul. Fabrycznej na działce nr 605/22 w Wieruszowie.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ST stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy regulacji pionowej studzienek urządzeń podziemnych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i „ Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych” oraz ST D-M.00.00.00
1.4.1.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową , St i poleceniami InŜyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg niniejszej instrukcji są:
2.1. Beton
Regulacja pionowa (nadbetonowanie) wykonane będzie z betonu klasy B20, odpowiadającego
wymaganiom PN-B-06250 „ Beton zwykły”.
3. SPRZĘT
Roboty związane z wykonywaniem regulacji wysokościowej studni urządzeń podziemnych wykonywane będą ręcznie.
4. TRANSPORT
Nie występuje.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót.
Ogólne warunki wykonywania robót podano w ST D-M.00.00.00
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Wykonanie regulacji wysokościowej studni urządzeń podziemnych.
Regulację wysokościową studni urządzeń podziemnych naleŜy wykonać poprzez podmurowanie
betonem klasy B20 do rzędnej określonej w Dokumentacji Projektowej.
Podmurowanie betonem naleŜy wykonać w deskowaniu.
Przed podmurowaniem naleŜy zdemontować pokrywy studni, a po wykonaniu regulacji wysokościowej ponownie osadzić zdemontowane pokrywy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00.Jednostką obmiaru jest 1
szt. wykonanej regulacji pionowej urządzeń podziemnych,
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00
Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze
- transport materiałów do wykonania robót
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym
- demontaŜ skrzynek pokrywowych studni
- wykonanie deskowania
- podmurowanie betonem studni urządzeń podziemnych
- rozebranie deskowania
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06250

Beton zwykły
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z remontem odcinka ul. Fabrycznej na działce nr 605/22 w Wieruszowie.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych
przy wykonywaniu wykopów w gruntach kat. I - III i obejmują:
- wywiezienie ziemi z koryt wykonywanych na poszerzeniach jezdni i chodników na odl. 5
km
1.4 Określenia podstawowe
1.4.1.Głębokość wykopu

– odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie
mierzona w kierunku pionowym
1.4.2 PodłoŜe nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy leŜący bezpośrednio pod konstrukcją
nawierzchni do głębokości przemarzania, nie mniej jednak niŜ do
głębokości 1 m od zaprojektowanej powierzchni robót ziemnych.
Pozostałe określenia podane w Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami
i ST D-M.00.00.00
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami InŜyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00.
2. MATERIAŁY
Nie występują
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00
3.2. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu do:
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki)
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki,),
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 .
4.2. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju
gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu.
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Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez InŜyniera.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady prowadzenia robót
Odcinki wykonywanych robót naleŜy oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
budowy, opracowanym przez Wykonawcę.
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST D-00.00.00.
5.2. Wykonanie wykopów
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze – rozbiórki elementów dróg i ulic naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST D.01.02.04 oraz poleceniami InŜyniera.
5.2.2. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonywania wykopów musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym
okresie trwania robót ziemnych.
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia niwelety.
W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu.
Wykonawca powinien, wykonać urządzenia które umoŜliwiają odprowadzenie wód gruntowych
i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem.
Wykopy wykonywane sprzętem mechanicznym powinny być wykonane w takim okresie, aby po
zakończeniu prac moŜna było przystąpić niezwłocznie do wykonania wzmocnienia podłoŜa.
5.2.3. Dokładność wykonania wykopów
Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co 20 m. Wykonawca ma obowiązek zagęszczania przekrojów poprzecznych tak, aby moŜliwość kontroli była
zachowana co 20 m.
Dopuszcza się następujące tolerancje:
- Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny
być większe niŜ ± 10 cm.
- RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać + 1 cm
i -3 cm.
- Szerokość górnej powierzchni korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej
niŜ ± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
5.2.4. Zagęszczenie gruntu w wykopach.
Zagęszczenie gruntu w wykopach – w podłoŜu nawierzchni określane jest na podstawie wskaźnika
zagęszczenia Is . Wskaźnik zagęszczenia Is będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości objętościowej szkieletu gruntu wg BN-77/8931-12, na próbkach pobranych z podłoŜa wykopu oraz maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntu określanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg
PN-B-04481.
Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach Is (podłoŜe)
Odległość od podłoŜa konMinimalna wartość Is dla:
strukcji nawierzchni
kategoria ruchu KR3- kategoria ruchu KR1wraz z platformą roboczą
KR6
KR2
Górna warstwa o grubości 20 1,00
cm

1,00
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Na głębokości od 20 do 120
1,00
cm od powierzchni robót
ziemnych

0,97

JeŜeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed
ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni naleŜy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1.
5.2.5. Ruch budowlany
Nie naleŜy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyŜej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niŜ 0,3 m.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. MoŜe odbywać się jedynie sporadyczny ruch
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyŜej warunków obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00
6.2. Kontrola wykonania wykopów
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji., oraz w Dokumentacji Projektowej i odpowiednich normach. Laboratorium Zamawiającego będzie wykonywało badania sprawdzające
z częstotliwością określoną przez InŜyniera.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest m3 wykonanego wykopu, na podstawie dokumentacji projektowej
i pomiaru w terenie.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-02.00.01
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie,
przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
- zagęszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
BN-77/8931-12

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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PN-68/B-06050

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze

PN-S-02205

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z remontem odcinka ul. Fabrycznej na działce nr 605/22 w Wieruszowie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem koryta, profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa pod poszerzenia jezdni i chodników.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŜa powinien wykazać się
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; InŜynier moŜe dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoŜa z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa.
4. TRANSPORT
Nie występuje.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Zasady ogólne.
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŜa
dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów
odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia
podłoŜa bezpośrednio przez rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw
nawierzchni.
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania
podłoŜa i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest moŜliwe wyłącznie za
zgodą InŜyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie
moŜe odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.2.2. Profilowanie podłoŜa
Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. NaleŜy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa które ma być profilowane, naleŜy sprawdzić, czy istniejące
rzędne terenu umoŜliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca
się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane
rzędne podłoŜa.
JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość zaakceptowaną przez
InŜyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę
do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w ST - D.02.01.01
JeŜeli rzędne podłoŜa przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoŜa jego powierzchnię naleŜy
dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany
przez InŜyniera. Do profilowania podłoŜa naleŜy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera.
5.2.3. Zagęszczenie podłoŜa
Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania.
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę
w sposób zaakceptowany przez InŜyniera.
Zagęszczanie podłoŜa naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego
od określonego w poniŜszej tabeli . Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN77/8931-12 .
Wilgotność gruntu podłoŜa przy zagęszczaniu nie powinna róŜnić się od wilgotności optymalnej
o więcej niŜ (wg PN-S-02205:1998)
- w gruntach niespoistych ± 2%
- w gruntach mało i średniospoistych +0% do -2%.
Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is (podłoŜe)
Odległość od podłoŜa kon- Minimalna wartość Is dla:
strukcji nawierzchni
wraz z platformą roboczą
kategoria ruchu KR3-KR6

Górna warstwa o grubości 20
cm
Na głębokości od 20 do 120
cm od powierzchni robót
ziemnych

1,00

kategoria
ruchu KR1KR2
1,00

1,00

0,97

5.2.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa
JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłoŜenie folii lub
w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera.
JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania
kolejnej warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoŜa InŜynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na
własny koszt.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w
zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie
rzadziej niŜ wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
Zakres i częstotliwość badań kontrolnych
Lp. Wyszczególnienie badań
i pomiarów
1
Szerokość, głębokość i
połoŜenie koryta
2
Ukształtowanie pionowe osi koryta
3
Zagęszczenie, wilgotność gruntu
Badanie
wskaźnika
zagęszczenia

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów
z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań przy odbiorze, określonych w p.6.2.
z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań przy odbiorze, określonych w p.6.2.
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niŜ raz na 600 m2

6.2. Badania i pomiary wykonanego koryta i podłoŜa.
6.2.1. Zagęszczenie podłoŜa
Zagęszczenie podłoŜa naleŜy kontrolować wg punktów 5.2.3. i 6.1.
6.2.2. Cechy geometryczne
Szerokość koryta naleŜy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km.
Szerokość koryta i profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej
o więcej niŜ +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoŜa)
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoŜa naleŜy mierzyć zgodnie z normą BN68/8931-04. Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoŜa powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
Spadki poprzeczne naleŜy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy co najmniej 10 razy na
1 km i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych: na początku w środku i na
końcu kaŜdego łuku kołowego
6.2.5. Głębokość koryta i rzędne dna.
Głębokość koryta i rzędne naleŜy sprawdzać co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. RóŜnice
pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi koryta
Ukształtowanie osi koryta naleŜy sprawdzać w punktach głównych trasy i innych dodatkowych
punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niŜ co 100 m.
Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 3 cm.
6.2.7. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych
w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości
co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta zgodnie z dokumentacją projektową i pomiarem w terenie.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00
Odbiór wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa dokonywany jest na zasadach odbioru robót
zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
− profilowanie dna koryta lub podłoŜa,
− zagęszczenie,
− utrzymanie koryta lub podłoŜa,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

BN-64/8931-02

Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą.

BN-75/8931-03
BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów dla celów
drogowych i lotniskowych
Drogi samochodowe. Pomiar równości planografem i łatą.

BN-70/8931-12

Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoŜa gruntu.

PN-S-02205

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z remontem odcinka ul. Fabrycznej na działce nr 605/22 w Wieruszowie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstwy odcinającej z piasku o gr. 10 cm.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z określeniami podanymi w ST D-M-00.00.00
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M00.00.00
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odcinającej w niniejszym projekcie są:
− piaski,
− Ŝwir i mieszanka,
2.3. Wymagania dla kruszywa
Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinających powinien spełniać
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.
świr i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odcinających powinny spełniać wymagania
normy PN-B-11111, dla klasy I i II.
2.4. Składowanie materiałów
JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca
robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. PodłoŜe w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu:
− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00
5.2. Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜe gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST D-02.01.01 oraz D-04.01.01
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleŜy przed zagęszczeniem wymienić
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku naleŜy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieŜąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aŜ do otrzymania
równej powierzchni.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotność kruszywa jest niŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy zwilŜyć określoną
ilością wody i równomiernie wymieszać.
5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej
Warstwa odcinająca po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym stanie.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąŜa Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi. Badania te powinny obejmować
wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej
Lp.
Wyszczególnienie
Minimalna częstotliwość badań
badań i pomiarów
i pomiarów
1
Szerokość warstwy
10 razy na 1 km
2
Równość podłuŜna
co 20 m na kaŜdym pasie ruchu
3
Równość poprzeczna
10 razy na 1 km
4
Spadki poprzeczne
10 razy na 1 km
5
Grubość warstwy
Podczas budowy:
w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niŜ raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 m2
6
Zagęszczenie, wilgotność w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie
kruszywa
rzadziej niŜ raz na 600 m2
6.3.2. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Równość warstwy
Nierówności podłuŜne warstwy odcinającej naleŜy mierzyć
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4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne warstwy naleŜy mierzyć 4 metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją
projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.3.5. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1
cm, -2 cm.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę
warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar
i ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.6. Zagęszczenie warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być
mniejszy od 1.
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia naleŜy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność
kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera,
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST D-M-00.00.00
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy odcinającej z kruszywa obejmuje:
− prace pomiarowe,
− dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstwy materiału o grubości i
jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
− wyrównanie ułoŜonej warstwy do wymaganego profilu,
− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
− utrzymanie warstwy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
2.
3.

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

5.

PN-B-11113

7.

BN-68/8931-04

8.

BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . świr i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i
łatą
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

43

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.04.03.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.03.01

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

44

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z przebudową ulic: Bolesławieckiej, Wieluńskiej, Kopernika, Cmentarnej, Warszawskiej, Fabrycznej, Marianów w Wieruszowie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy oczyszczaniu i skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni i obejmują:
a/ mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej
b/ skropienie nawierzchni drogowej emulsją w ilości 0,5 kg/m2
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami InŜyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia
Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są:
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
kationowe emulsje średniorozpadowe wg WT.EmA-1994
b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994,
2.3. Wymagania dla materiałów
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94.
Podstawowe wymagania to: zawart. asfaltu 50% ± 2%, lepkość wg Englera w temp. 200 C > 3
2.4. ZuŜycie lepiszczy do skropienia
ZuŜycie lepiszcza powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji technicznej oraz ustalone w
zaleŜności od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez InŜyniera.
2.5. Składowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniŜenia jego jakości.
Emulsję moŜna magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej naleŜy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta.
Zaleca się jednak, aby okres przechowywania emulsji nie przekraczał dwóch tygodni od daty
produkcji. Stosowana emulsja musi posiadać Aprobatę Techniczną.
3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni
Zaleca się uŜywanie:
- szczotek wyposaŜonych w urządzenia odpylające,
- spręŜarek,
- zbiorników z wodą,
- szczotek ręcznych.
3.2. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni naleŜy uŜywać skrapiarkę do lepiszcza.
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Skrapiarka powinna być wyposaŜona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzenie i regulowanie następujących parametrów:
- temperatury rozkładanego lepiszcza
- ciśnienia lepiszcza w kolektorze
- obrotów pompy dozującej lepiszcze
- prędkości poruszania się skrapiarki
- wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza
- ilości lepiszcza
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie, tak aby było moŜliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza.
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości załoŜonej.
4. TRANSPORT
Emulsja moŜe być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, Ŝe nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niŜ 1 m3, a kaŜda przegroda powinna
mieć wykroje w dnie umoŜliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny być uŜywane do
przewozu innych lepiszczy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00
5.2. Oczyszczenie powierzchni.
Powierzchnie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed ułoŜeniem następnej warstwy powinny
zostać oczyszczone. Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału,
brudu, błota i kurzu przy uŜyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem.
W miejscach trudno dostępnych naleŜy uŜywać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach
niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu
przy uŜyciu spręŜonego powietrza. Powierzchnia przed skropieniem powinna być sucha i czysta.
5.3. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona.
Skropienie warstwy moŜe rozpocząć się po akceptacji przez InŜyniera jej oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy uŜyciu skrapiarek, a w miejscach
trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węŜa z dyszą rozpryskową). JeŜeli do skropienia została
uŜyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek
ruchu na czas niezbędny dla umoŜliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z
emulsji. W zaleŜności od rodzaju uŜytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.
Przed ułoŜeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć
skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.
Ilość lepiszcza uŜyta do skropienia winna być zgodna z dokumentacją projektową i ustaleniami
InŜyniera.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w
celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza
w zaleŜności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.
6.3. Badania w trakcie wykonywania robót
6.3.1. Sprawdzenie dokładności sprysku podłoŜa
NaleŜy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej
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w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa” .
6.3.2. Badania sprawdzające.
Laboratorium Zamawiającego będzie prowadziło badania sprawdzające z częstotliwością określoną
przez InŜyniera.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest:
- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.
Ilości wykonanych robót ustalać naleŜy na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST
i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00.
Jednostką obmiaru jest
Cena 1 m2 oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
- mechaniczne oczyszczenie kaŜdej niŜej połoŜonej warstwy konstrukcyjnej
nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodą lub uŜyciem spręŜonego powietrza,
- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń.
- dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek,
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w ST.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”.
Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 199202-03.
2. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM – 1994 r.
3. PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są
s wymagania techniczne dotyczące
dotycz
wykonania i
odbioru robót związanych
ązanych z rremontem
emontem odcinka ul. Fabrycznej na działce nr 605/22 w WieruszoWierusz
wie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych
ymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych
obję
ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą
dotycz zasad prowadzenia robót związanych
zwi
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 i 20 cm.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej
warstw
zagęszczonej
szczonej mieszanki, która stanowi warstw
warstwę nośną nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi,
cymi, oodpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00
D M.00.00.00
2. MATERIAŁY.
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest
kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
lu kamień narzutowy i
otoczaków. Kruszywo powinno być
by jednorodne, bez zanieczyszczeńń obcych i domieszek gliny.
2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona
okre
wg normy PN-B-06714/15
06714/15 musi leŜeć
le
pomiędzy krzywymi granicznymi. Krzywa uziarnienia
uziarni
kruszywa powinna być ciągła.
gła. Wymiar najwi
największego ziarna kruszywa nie moŜe
Ŝe przekracza
przekraczać 2/3 grubości
ci warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodzące
ce przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić
stanowi więcej
cej niŜ 65% frakcji przechodzącej
przechodz
przez sito.

1-22 kruszywo na podbudowę
podbudow zasadniczą (górną warstwę)) lub podbudowę jednowarstwową
3 kruszywo na podbudowę
podbudow pomocniczą (dolną warstwę)
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2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
Lp
Wyszczególnienie
Kruszywa
ła- Kruszywa
ławłaściwości
mane na podbu- mane na podbudowe pomocni- dowe zasadniczą
czą
1
Zawartość ziarn mniejszych od 2
do 12
od 2 do 10
niŜ 0,075 mm, % (m/m)
2
Zawartość nadziarna, % 10
5
(m/m), nie więcej niŜ
3
Zawartość ziarn nieforem- 40
35
nych
%(m/m), nie więcej niŜ
4
Zawartość
zanieczyszczeń
organicznych, %(m/m), nie> 1
1
niŜ
5
Wskaźnik piaskowy po pięod 30 do 70
cio-krotnym
zagęszczeniu
metodą I lub II wg PN-B04481, %
6
Ścieralność w bębnie Los
Angeles
50
a) ścieralność całk. po pełnej
50
liczbie obrotów, nie więcej 35
niŜ
b) ścieralność częściowa po
35
1/5 pełnej liczby obrotów,
nie>niŜ
7
Nasiąkliwość, %(m/m), nie> 5
3
niŜ
8
Mrozoodporność,
ubytek 10

9

10

masy po 25 cyklach zamraŜania, %(m/m), nie więcej niŜ
Zawartość związków siarki w
przeliczeniu na SO3, %(m/m), 1
nie więcej niŜ
Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie 60
mniejszy niŜ:
a) przy zagęszczeniu IS ≥
1,00
b) przy zagęszczeniu IS ≥
1,03

Badania wg

PN-B-0671415
PN-B-0671415
PN-B-0671416
PN-B-04481

BN-64/893101

PN-B-0671442

PN-B-0671418
PN-B-06714-

5

19

1

PN-B-06714
-28

80

PN-S-06102

3. SPRZĘT
Do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie naleŜy stosować
następujący sprzęt:
a) równiarki albo układarki do rozkładania materiału
b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania.
W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. Stosowany przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny powinien być
sprawny technicznie i zaakceptowany przez InŜyniera.
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4. TRANSPORT
Transport kruszywa musi odbywać się w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłoŜu drogi musi być tak zorganizowany, aby nie
dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein.
Wskazany jest transport samowyładowczy (samochody, ciągniki z przyczepami). Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Przygotowanie podłoŜa
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoŜa oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wskazujące odchylenia wysokościowe od załoŜonych
rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie wyrównane i zagęszczone.
Podbudowa musi być wytyczona w sposób umoŜliwiający jej wykonanie zgodnie
z Dokumentacją Projektową i według zaleceń InŜyniera.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi,
lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m.
5.2.2 Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki.
Wykonawca na podstawie badań laboratoryjnych przygotuje recepturę na wytworzenie mieszanki.
Receptura obejmować będzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotność optymalną
dla mieszanych składników. Sporządzona receptura musi uzyskać akceptację InŜyniera
5.2.3. Przygotowanie mieszanki na warstwę podbudowy
Wytworzenie mieszanki polegać będzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych recepturą) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotności optymalnej dla wytworzonej
mieszanki.
5.2.4. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa
Potrzebną ilość wody dla mieszanki ustala się laboratoryjnie z uwzględnieniem wilgotności naturalnej materiału. NawilŜanie mieszanki powinno następować stopniowo w ilości nie większej niŜ
10 l/m3 do czasu uzyskania w mieszance wilgotności optymalnej określonej laboratoryjnie.
W czasie słonecznej pogody, wiatrów, w zaleŜności od temperatury, ilość wody powinna być odpowiednio większa. Zwiększenie ilości wody moŜe sięgać 20% w stosunku do wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność naturalna materiału przekracza wilgotność optymalną, naleŜy
Materiał osuszyć przez zwiększenie ilości mieszań.
5.2.5. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportu jak w pkt. 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposób zabezpieczający mieszankę przed segregacją i wysychaniem.
5.2.6. Rozkładanie mieszanki
Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
RozłoŜenie mieszanki odbędzie się we wcześniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy
równiarki lub układarki z zachowaniem parametrów (grubości i szerokości warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej.
Warstwa podbudowy powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych
spadków i rzędnych wysokościowych.
Podbudowy naleŜy wykonać w dwóch warstwach. KaŜda powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
Rozpoczęcie budowy kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy
przez InŜyniera.
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W czasie układania mieszanki naleŜy odrzucać ziarna o średnicy większej niŜ 2/3 rozkładanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.
5.2.7. Profilowanie rozłoŜonej warstwy mieszanki
Przed zagęszczeniem rozłoŜoną warstwę naleŜy profilować do spadków poprzecznych i pochyleń
podłuŜnych wymaganych w projekcie technicznym. Profilowanie naleŜy wykonać cięŜkim szablonem lub równiarką.
W czasie profilowania naleŜy wyrównać lokalne wgłębienia.
Mieszanka w miejscach których widoczna jest jej segregacja powinna być przed zagęszczeniem
zastąpiona materiałem odpowiednich właściwościach.
5.2.8. Zagęszczenie wyprofilowanej warstwy
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleŜy przystąpić do jej zagęszczenia przez wałowanie. Podbudowę kruszywa łamanego naleŜy zagęszczać walcami ogumionymi,
walcami wibracyjnymi i gładkimi.
Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju
daszkowym jezdni albo od dolnej krawędzi do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym.
Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiałów aŜ do otrzymania
równej powierzchni.
W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami
płytowymi, małymi walcami lub ubijakami mechanicznymi.
W pierwszej fazie zagęszczania naleŜy stosować sprzęt lŜejszy, a w końcowej sprzęt cięŜszy.
Początkowe przejścia walców wibracyjnych naleŜy wykonać bez uruchomienia wibratorów.
Zagęszczenie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego 0d 1,00 wg normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej określanej wg normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).
Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją + 10% i –
20% jej wartości.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót
W czasie budowy Wykonawca powinien systematycznie prowadzić pomiary i badania
Kontrolne i dostarczać ich wyniki InŜynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonać w zakresie częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań
jakości robót, lecz nie rzadziej niŜ wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu akceptacji materiałów.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość badań kontrolnych w zakresie robót przy budowie podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie:

Lp. Wyszczególnienie badań

1
2
3
4

Uziarnienie mieszanki
Wilgotność mieszanki
Zagęszczenie warstwy
Badanie właściwości kruszywa

Częstotliwość badań
Min. liczba ba- Maks.
podań na dziennej wierz. podbudziałce roboczej dowy / na
jedno badanie
2
600
10 próbek
na 10000 m2
dla kaŜdej partii kruszywa i przy
kaŜdej zmianie kruszywa
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6.3.1. Badanie własności kruszywa
W czasie robót Wykonawca będzie prowadzić badania właściwości kruszywa określone w tablicy
6.3. oraz w pkt.2.1 i 2.2 niniejszej ST. Próbki naleŜy pobierać losowo z rozłoŜonej warstwy, przed
jej zagęszczeniem i w obecności InŜyniera. Wyniki badań muszą być na bieŜąco przekazywane
InŜynierowi. Badania pełne naleŜy wykonać takŜe w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów i w innych przypadkach określonych przez InŜyniera.
6.3.2. Wilgotność kruszywa
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%.
Wilgotność naleŜy określić według PN-B-06714-17.
6.3.3. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego wskaźnika
zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać według BN-77/8931-12.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla kaŜdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Częstotliwość i zakres badań pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa.
Lp.
Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów
1
Szerokość podbudowy
10 razy na 1 km
2

Równość podłuŜna

3

Równość poprzeczna

w sposób ciągły planografem albo co 20 m
łatą na kaŜdym pasie ruchu
10 razy na 1 km łatą 4 m

4

Spadki poprzeczne*)

10 razy na 1 km

5

Rzędne wysokościowe

co 100 m

6

Ukształtowanie osi w planie*)

co 100 m

7

Grubość podbudowy

Podczas budowy:
w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz
nie rzadziej niŜ raz na 400 m2
8
Nośność podbudowy:
co najmniej w dwóch przekrojach na kaŜde
- moduł odkształcenia
- ugięcie spręŜyste
1000 m
co najmniej w 20 punktach na kaŜde 1000 m
Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach głównych łuków poziomych.
6.4.1. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5
cm.
Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy
wyŜej leŜącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.
6.4.2. Równość podbudowy
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach naleŜy mierzyć 4 metrową łatą z częstotliwością podaną w tablicy w pkr. 6.4. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.
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6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoŜa
Oś podbudowy w nie moŜe być przesunięta w stosunku do projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm.
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa
Grubość podbudowy nie moŜe się róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ:
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nośność podbudowy
− moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,
− ugięcie spręŜyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.
Maksymalne ugięcia lub minimalne moduły odkształcenia w zaleŜności od wskaźnika zagęszczenia i projektowanego wskaźnika nośności zawarto w tabeli poniŜej:
Wymagane cechy podbudowy
Maksymalne ugięcie sprę- Min. moduł odkształc.
Podbudowa Wskaźnik
mierzoz kruszywa zagęszczenia Ŝyste pod kołem, mm
ny płytą o średnicy 30 cm,
o
wskaź. IS nie< niŜ
MPa
wnoś nie<
niŜ %
40 kN
50 kN
od pierw- od drugiego
szego ob- obciąŜenia E2
ciąŜenia E1
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
6.5. Badania sprawdzające
Laboratorium Zamawiającego będzie prowadziło badania sprawdzające z częstotliwością określoną przez InŜyniera.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) ułoŜonej i zagęszczonej warstwy podbudowy z
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00.
Cena wykonania obejmuje następujące roboty:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym
- dostarczenie materiałów sprzętu niezbędnych do wykonania podbudowy
- wytworzenie mieszanki kruszywa
- mechaniczne rozłoŜenie materiału warstwami
- zagęszczenie poszczególnych warstw
- utrzymanie wykonanej warstwy
- środki zaradcze chroniące podbudowę przed pogorszeniem się jakości i niekorzystnym
wpływem wody i sprzętu wykonawczego
- wykonanie pomiarów i badań
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-S-06102
PN-B-06714/12
PN-B-06714/15
PN-B-06714/17
PN-B-06714/19
PN-B0-06714/42
PN-B-11112/96
BN-64/8931-02
BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabiliz. mechanicznie
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego
Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności.
Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności
Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie
Los Angeles.
Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą.
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem
i łatą.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.04.05.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.05.01

ULEPSZONE PODŁOśE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z remontem odcinka ul. Fabrycznej na działce nr 605/22 w Wieruszowie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstwy ulepszonego podłoŜa z mieszanki cementowo-piaskowej wykonanej w betonomieszarce,
o Rm = 1,5 MPa i obejmują:
- wyznaczenie miejsca ułoŜenia
- zakup i transport materiałów
- wytworzenie mieszanki cementowo-piaskowej
- wykonanie w-wy ulepszonego podłoŜa gr. 10 cm Rm = 1,5 Mpa
- pielęgnacja warstwy
- badania masy i podbudowy
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka cementowo-piaskowa - mieszanka piasku, cementu i wody, dobranych
w optymalnych ilościach.
1.4.3. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów oraz za jakość wykonanych
robót a takŜe za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami InŜyniera.
2. MATERIAŁY
2.1. Kruszywo naturalne
Piasek winien spełniać wymagania normy : BN-64/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczanie
wskaźnika piaskowego.
Do stabilizacji cementem moŜna stosować piaski, mieszanki i Ŝwiry albo mieszankę tych kruszyw,
kruszywo moŜna uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych wykaŜą, Ŝe wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami normowymi.
Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem
Wymagania
Badania według
Lp. Właściwości
1
Uziarnienie
a) ziarn pozostających na sicie # 2 mm, %,
nie mniej niŜ:
30
PN-B-06714-15
b) ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm,
%, nie więcej niŜ:
15
2
Zawartość części organicznych, barwa cieczy wzorcowa
PN-B-06714-26
nad kruszywem nie ciemniejsza niŜ:
3.
Wskaźnik piaskowy
20<WP<50
2.2. Cement
NaleŜy stosować cement portlandzki klasy 35 wg PN-88/B-30000
Badania cementu naleŜy wykonać zgodnie z PN-B-04300
2.3. Woda
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 . Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną.
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3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy lub ulepszonego podłoŜa stabilizowanego
spoiwami powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
− mieszarek stacjonarnych,
− układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki
− walców ogumionych i stalowych , wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania
− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych
do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych,
UŜyty sprzęt musi być sprawny technicznie i uzyskać akceptację InŜyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00
4.2. Transport mieszanki odbywać się musi samochodami samowyładowczymi o ładowności 10
ton. Czas transportu nie moŜe przekraczać 1 godz. przy temp. otoczenia poniŜej + 150C i 20 min.
przy temp. od 15 – 300 C.
Środki transportu powinny umoŜliwiać przewóz mieszanki betonowej do miejsca wbudowania bez
zmiany konsystencji i bez rozsegregowania przed rozpoczęciem twardnienia.
Mieszanka w czasie transportu powinna być chroniona od wpływów atmosferycznych takich jak:
opady, nasłonecznienie, wiatry. Przy braku osłon w konstrukcji środków transportowych naleŜy
stosować przykrycia (folia, brezent).
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00
5.2. Wytyczne do projektowania mieszanki cementowo-piaskowej wykonywanej
w betonomieszarce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie receptury i winien ją przedstawić InŜynierowi
do akceptacji. Receptura winna być opracowana przez laboratorium w oparciu o wyniki badań
materiałów zaakceptowanych przez InŜyniera. Laboratorium pobierze próbki materiałów i wykona
niezbędne badania.
Receptura winna ponadto uwzględniać:
- wytyczne niniejszej specyfikacji
- normę PN-S-96012 "Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu
stabilizowanego cementem"
5.3. Warunki wykonania warstwy ulepszonego podłoŜa
Warstwa ulepszonego podłoŜa z mieszanki cementowo-piaskowej nie moŜe być wykonywana wtedy, gdy podłoŜe jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Dopuszczalnym okresem wykonywania robót jest okres od 15 kwietnia do 15 października.
Nie naleŜy rozpoczynać robót jeŜeli prognozy meteorologiczne wskazują na moŜliwy spadek temperatury poniŜej 5oC w czasie najbliŜszych 7 dni.
5.4. Wbudowanie mieszanki
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek.
Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości
warstwy po zagęszczeniu.
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków
podłuŜnych i poprzecznych. Przy uŜyciu równiarek do rozkładania mieszanki naleŜy wykorzystać
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od uŜycia prowadnic moŜna odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody InŜyniera. Po wyprofilowaniu naleŜy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy.
5.5. Zagęszczanie
Zagęszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem naleŜy prowadzić przy uŜyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w ST.
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Zagęszczanie ulepszonego podłoŜa o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i
przesuwać pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Pojawiające się w
czasie zagęszczania zaniŜenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast
naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity
wygląd.
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki
powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do
mieszanki. Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki
określonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i ST.
Specjalną uwagę naleŜy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłuŜnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych.
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowanie, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonane na koszt Wykonawcy.
5.6. Pielęgnacja warstwy
Wymagane jest pielęgnowanie wykonanej warstwy przez okres min 7 dni, przez polewanie wodą.
Nie wolno dopuścić do wyschnięcia warstwy aby nie powstały pęknięcia skurczowe.
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do
pielęgnacji mogą być stosowane po uzyskaniu akceptacji InŜyniera.
Nie naleŜy dopuszczać Ŝadnego ruchu pojazdów i maszyn po ulepszonym podłoŜu w okresie 7 dni
po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moŜe odbywać się wyłącznie za
zgodą InŜyniera.
5.7. Utrzymywanie ulepszonego podłoŜa
Ulepszone podłoŜe po wykonaniu przez ułoŜeniem następnej warstwy, powinno być utrzymywane
w dobrym stanie. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania bieŜących napraw warstw
uszkodzonych na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i
śniegu oraz mróz.
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeŜeli wystąpi moŜliwość uszkodzenia warstwy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw zgodnie z ustaleniami niniejszej ST
6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez InŜyniera w miarę postępu
robót, jakości materiałów i zgodności wykonywanych robót z projektem technicznym i ST
6.3.1. Uziarnienie kruszywa
Próbki do badań naleŜy pobierać z mieszarek przed podaniem cementu. Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST.
6.3.2.Wilgotność mieszanki kruszywa z cementem
Wilgotność mieszanki powinna by równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu
tej mieszanki, z tolerancją + 10% - 20% jej wartości.
6.3.3. Zagęszczenie mieszanki
Mieszanka powinna być zagęszczona do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od
1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.
Częstotliwość oraz zakres badań określona zostanie przez InŜyniera.
6.3.4. Grubość warstwy
Grubość warstwy naleŜy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m
od krawędzi. Grubość warstwy nie moŜe róŜnić się od projektowanej o więcej niŜ ± 1 cm.
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6.3.5. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbach walcowych o średnicy i wysokości
8 cm. Próbki do badań naleŜy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłoŜonej przed
jej zagęszczeniem. Próbki ilości 6 szt naleŜy formować i przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki naleŜy badać po 7 lub 14
dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny
być zgodne z wymaganiami podanymi w ST.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych ulepszonego
podłoŜa.
6.4.1.Szerokość ulepszonego podłoŜa
Szerokość ulepszonego podłoŜa nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ
+ 10 cm i -5 cm.
6.4.2. Równość ulepszonego podłoŜa.
Nierówności podłóŜne ulepszonego podłoŜa naleŜy mierzyć łatą 4-metrową w sposób ciągły planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne ulepszonego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.
6.4.3. Spadki poprzeczne ulepszonego podłoŜa
Spadki poprzeczne ulepszonego podłoŜa powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ±0,5 %.
6.4.4. Rzędne wysokościowe ulepszonego podłoŜa.
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej warstwy, a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, - 2 cm.
6.4.5. Ukształtowanie osi ulepszonego podłoŜa
Oś warstwy nie moŜe być przesunięta w stosunku do projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm.
Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach głównych łuków poziomych.
6.4.6. Grubość ulepszonego podłoŜa
Grubość ulepszonego podłoŜa nie moŜe się róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ + 10% 15%.
6.5. Badania odbiorcze
- badanie wytrzymałości na ściskanie – 3 próbki z kaŜdej dziennej działki roboczej
- równość podłuŜna – łatą 4-ro metrową, co 20m
- równość poprzeczna – j.w. lecz co 100m
- szerokość warstwy – co 100m
- spadki poprzeczne – na prostej co 100m, na łukach w 5 miejscach
- wygląd zewnętrzny – jednolity bez miejsc porowatych i łuszczących się
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej warstwy z kruszyw stabilizowanych cementem.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne.
InŜynier oceni wyniki badań i pomiarów , w wypadku występowania usterek ustali zakres robót
poprawkowych, które Wykonawca wykona na własny koszt.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00
Cena wykonania robót obejmuje
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
-oznakowanie robót
- dostarczenie materiałów , wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania
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- dostarczenie, ustawienie, rozebranie, odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów pomocniczych
- rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki
- pielęgnację wykonanej warstwy
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w ST
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
organicznych
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los Angeles
PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-S-96012
Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu stabil.cementem
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoŜa nawierzchni podatnych.
BN-77/8931/12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM – 1997.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z remontem odcinka ul. Fabrycznej na działce nr 605/22 w Wieruszowie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudowy z mieszanek mineralno bitumicznych w obrębie projektowanych jezdni i
obejmują:
- zakup i transport materiałów
- wytworzenie masy na warstwę podbudowy
- ułoŜenie warstwy grub. 9 cm
- wykonanie badań mieszanki i wykonanej warstwy
- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z betonu asfaltowego - warstwa zagęszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej,
która stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej.
1.4.2. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułoŜona i zagęszczona.
1.4.3. Emulsja asfaltowa kationowa-asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz zgodność z dokumentacją projektową ,
ST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania wobec materiałów do podbudowy z betonu asfaltowego
Kategoria ruchu
Rodzaj materiału
Lp.
nr normy
KR 1-2
KR 3-6
1
Kruszywo łamane granulowane oraz
kl. I, II
zwykłe wyprodukowane ze wszyst- kl. I, II, III
gat. 1, 2
kich rodzajów skał litych oraz z gat. 1, 2
surowca sztucznego (ŜuŜle), wg PN2
świr i mieszanka wg PN-B- kl. I, II
11111:1996
3
Grys i Ŝwir kruszony z naturalnie kl. I, II, III
kl. I, II
rozdrobnionego surowca skalnego
gat. 1, 2
gat. 1, 2
4
Piasek wg PN-B-11113:1996
gat. 1, 2
gat. 1, 2
5
6

Wypełniacz mineralny:
wg PN-S-96504:1961
Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965

podstawowy,

podstawowy

D70, D50

D70, D50

2.2. Asfalt
NaleŜy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 .
Rodzaje stosowanych asfaltów w zaleŜności od kategorii ruchu podano w tablicy.
Rodzaj lepiszcza, jego pochodzenie oraz zasady jakościowego odbioru powinny być akceptowane
przez InŜyniera. Lepiszcze naleŜy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodowych izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia grzewcze i zawory spustowe.
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Transport lepiszczy na zimno powinien odbywać się cysternach samochodowych.
Dopuszcza się stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych.
Warunki przechowywania muszą zapewniać utrzymanie cech lepiszcza, bez obniŜenia
jego jakości. Pojemność zbiorników powinna zapewnić 15 dniową produkcję mieszanki.
2.3. Kruszywo
W zaleŜności od kategorii ruchu naleŜy stosować kruszywa podane w tablicy .
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru dostaw oraz
wykonywania zgodnie z ustaloną częstotliwością badań laboratoryjnych. Pochodzenie materiału i
jego jakość muszą być zaaprobowane przez InŜyniera.
Transport i składowanie kruszyw powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Na składowiskach powinny być wyznaczone drogi o parametrach zapewniających swobodny przejazd ładowarek i środków transportu. Kruszywo naleŜy składować oddzielnie według przewidzianych w recepturach asortymentów i frakcji oraz w zasiekach uniemoŜliwiających wymieszanie się
sąsiednich pryzm.
2.4. Wypełniacz
NaleŜy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania PN-S-96504:1961
dla wypełniacza podstawowego i zastępczego. Dostawa i badania jakościowe jak w pkcie 2.2.
Transport wypełniacza powinien odbywać się w cysternach przystosowanych do transportu materiałów sypkich. Składowanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961. Objętość silosów powinna umoŜliwiać 15 dniową produkcję mieszanki.
3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego powinien wykazać się
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
− wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych
i wbudowywanych na gorąco
− skrapiarek,
− walców stalowych gładkich lekkich i średnich,
− walców ogumionych cięŜkich o regulowanym ciśnieniu w oponach,
− samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym.
3.1. Wytwórnia mieszanki mineralno-bitumicznej
Wytwórnia musi spełniać warunki ochrony środowiska odnośnie zapylenia, hałasu, zanieczyszczenia wód. Wydajność wytwórni musi zapewniać zapotrzebowanie na mieszankę dla danej budowy .
Nie dopuszcza się ręcznego sterowania produkcją.
Dozowanie musi odbywać się za pomocą wagi sterowanej automatycznie.
3.2. Układarka masy
Dopuszcza się wyłącznie układarki mechaniczne o wydajności dostosowanej do wydajności otaczarki, o automatycznym sterowaniu umoŜliwiającym ułoŜenie warstwy zgodnie z zaprojektowaną
niweletą i grubością, wyposaŜoną w elementy wibrujące z regulacją częstotliwości i amplitudy
drgań oraz w urządzenie do podgrzewania elementów roboczych.
4. TRANSPORT
Transport mieszanki powinien odbywać się przy zachowaniu następujących warunków:
- mieszankę betonu asfaltowego naleŜy przewozić pojazdami samowyładowczymi
o ład. min. 5 Mg, wyposaŜonymi w pokrowce brezentowe,
- czas transportu umoŜliwiający wbudowanie mieszanki w czasie 2 godz. od momentu
wyprodukowania
- skrzynie wywrotek powinny być dostosowane do współpracy z układarką
- w czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InŜynierem, Wykonawca dostarczy
InŜynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności InŜyniera.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
− doborze składników mieszanki,
− doborze optymalnej ilości asfaltu,
− określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z załoŜeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu( Kategoria ruchu KR 3-6)

Przechodziprzez: 38,1
31,5
25,0
20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0
zawartość ziarn > 2mm
0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075

Mieszanka mineralna, mm
0/31,5
100
85÷
÷100
72÷
÷100
62÷
÷88
53÷
÷80
45-72
37-63
33-58
29-53
24-45
17-35
65÷
÷83
10÷
÷26
6÷
÷19
4÷
÷16
3÷
÷12
3-11
3÷
÷7

0/25
100
87÷
÷100
76÷
÷100
66-93
57-86
48-77
42-71
36-64
27-53
19-40
66÷
÷81
12÷
÷28
8÷
÷20
6÷
÷17
5÷
÷13
5÷
÷12
4÷
÷8

Orientacyjna zaw. asfaltu
w mieszance min-asf. %, 3,5÷
÷4,5
3,8÷
÷4,8
m/m
Przyjmując optymalną ilość asfaltu naleŜy wziąć pod uwagę następujące cechy:
- gęstość pozorną,
- zawartość wolnej przestrzeni w mieszance
- zawartość wolnej przestrzeni w mieszance wypełnionej asfaltem.
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym
zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie składników, w tym takŜe wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego
gęstości w zaleŜności od temperatury.
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie
przepływomierza, lecz nie więcej niŜ ± 2 % w stosunku do masy składnika.
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Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o C.
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić:
− dla D 50 145o C - 165o C
− dla D 70 140o C - 160o C.
Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i podbudowy
z betonu asfaltowego
Kategoria ruchu
Lp.
Właściwości
KR 1-2
KR 3-6
1)
2
Moduł sztywności pełzania , nie wymaga się
16,0
MPa
3
Stabilność wg Marshalla w tem≥ 11,0
peraturze 60o C, zagęszczonych ≥ 8,0
2x75 uderzeń ubijaka, kN
4
Odkształcenie wg Marshalla w
temp. 60o C, mm
1,5 ÷ 4,0
1,5 ÷ 3,5
5
Wolna przestrzeń w próbkach
Marshalla zagęszczonych 2 x 75 4,0 ÷ 8,0
4,0 ÷ 8,0
uderzeń, % v/v
6
Wypełnienie wolnej przestrzeni
w próbkach Marshalla, %
≤ 75,0
≤ 72,0
7
Grubość warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej o uziarnieniu: cm
- 0/12,8
3,5 ÷ 5,0
- 0/16
4,0 ÷ 5,0
- 0/20
5,0 ÷ 6,0
- 0/25
8,0 ÷ 14,0
8,0 ÷ 10,0
- 0/31,5
9,0 ÷ 16,0
9,0 ÷ 16,0
8
Wskaźnik zagęszczenia warstwy, ≥ 98,0
≥ 98,0
%
9
Wolna przestrzeń w warstwie, % 4,5 ÷ 9,0
4,5 ÷ 9,0
v/v
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna
być wyŜsza o więcej niŜ 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:
− z D 50 140o C - 170o C
− z D 70 135o C - 165o C.
5.4. Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜe pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane, równe, ustabilizowane i nośne. Powierzchnia podłoŜa powinna być sucha i czysta.
Przed rozłoŜeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, podłoŜe naleŜy skropić
emulsją asfaltową w ilości ustalonej w dokumentacji projektowej i ST.
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji, dla podłoŜa z kruszywa łamanego wynoszą 0,5 - 0,7 kg/m2.
Powierzchnie czołowe włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem
lub materiałem uszczelniającym, określonym w ST i zaakceptowanym przez InŜyniera.
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5.5. Połączenie międzywarstwowe
Podbudowę z betonu asfaltowego naleŜy skropić emulsją asfaltową przed ułoŜeniem następnej
warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości
ustalonej w ST.
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego
wynoszą 0,5 - 0,7 kg/m2.
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie
wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
− 2 h przy ilości 0,5 - 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.
5.6. Warunki przystąpienia do robót
Podbudowa z betonu asfaltowego moŜe być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby
była nie niŜsza od 5o C. Nie dopuszcza się układania podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej
podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
5.7. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposaŜoną w układ z
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na
odcinku próbnym.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niŜ:
− dla asfaltu D 50 125o C,
− dla asfaltu D 70 115o C.
Zagęszczanie mieszanki naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia ułoŜonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy.
Złącza w podbudowie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi
drogi.
W przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością warstwy, złącza poprzeczne, wynikające z
dziennej działki roboczej, powinny być równo obcięte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone
listwą przed uszkodzeniem.
W przypadku rozkładania mieszanki połową szerokości warstwy, występujące dodatkowo złącze
podłuŜne naleŜy zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego.
Złącze podłuŜne układanej następnej warstwy, np. wiąŜącej, powinno być przesunięte
o co najmniej 15 cm względem złącza podłuŜnego podbudowy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi wyniki
tych badań InŜynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej podano w tablicy.
Częstotliwość badań
Lp.
Wyszczególnienie badań
Minimalna liczba badań na dziennej
działce roboczej
1
Uziarnienie mieszanki mineralnej
2 próbki
2
Skład
mieszanki
mineralno- 1 próbka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytwórni
2 próbki przy produkcji ponad 500
Mg
3
Właściwości asfaltu
dla kaŜdej dostawy (cysterny)
4
Właściwości wypełniacza
1 na 100 Mg
5
Właściwości kruszywa
1 na 200 Mg i przy kaŜdej zmianie
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6
7
8
9

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

dozór ciągły
kaŜdy pojazd przy załadunku i w
czasie wbudowywania
jw.

jeden raz dziennie

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej naleŜy pobrać po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem asfaltu.
Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej.
6.3.3. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji
wgPN-S-04001:1967. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją wg tablicy
4.
6.3.4. Badanie właściwości asfaltu
Dla kaŜdej cysterny naleŜy określić właściwości asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.
6.3.5. Badanie właściwości wypełniacza
Na kaŜde 100 Mg zuŜytego wypełniacza naleŜy określić właściwości wypełniacza,
zgodnie z pkt 2.3.
6.3.6. Badanie właściwości kruszywa
Z częstotliwością podaną w tablicy naleŜy określić właściwości kruszywa, zgodnie z pkt 2.4.
6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury
na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.
Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.
6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.
Dokładność pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i ST.
6.3.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w
czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.
6.3.10. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy określać na próbkach zagęszczonych metodą
Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości podbudowy z betonu asfaltowego
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego
Lp.
Badana cecha
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1
Szerokość warstwy
2 razy na odcinku drogi o długości 1 km
2
Równość
warstwy
po- 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km
przeczna
3
Równość podłuŜna
KaŜdy pas ruchu planografem lub łatą co 20 m
4
Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km
5
Rzędne wysokościowe war- pomiar rzędnych niwelacji podłuŜnej i poprzecznej oraz usystwy
tuowania osi według
6
Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy
7
Grubość wykonywanej war- 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 300 m2
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stwy
8

Złącza podłuŜne i poprzecz- Cała długość złącza
ne
9
Krawędź,
obramowanie Cała długość
warstwy
10
Wygląd warstwy
ocena ciągła
11
Zagęszczenie warstwy
2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000 m2
12
Wolna przestrzeń w war- jw.
stwie
6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 5 cm.
6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłuŜne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/8931-04 [9] nie powinny być
większe od podanych w tablicy .
Dopuszczalne nierówności
Lp.
Drogi i place
Podbudowa asfaltowa
1
Drogi klasy A, G GP
9
2
Drogi klasy G i Z
12
3
Drogi klasy D i L oraz place i parkingi
15
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś podbudowy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową,
z tolerancją ± 5 cm.
6.4.7. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ±10 %.
6.4.8. Złącza podłuŜne i poprzeczne
Złącza podbudowy powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi.
6.4.9. Krawędzie podbudowy
Krawędzie podbudowy powinny być równo obcięte lub wyprofilowane i pokryte asfaltem.
6.4.10. Wygląd podbudowy
Podbudowa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.
6.4.11. Zagęszczenie podbudowy i wolna przestrzeń
Zagęszczenie i wolna przestrzeń podbudowy winny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w
recepcie.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST
i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej podbudowy.
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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−
−
−
−
−
−
−

oznakowanie robót,
dostarczenie materiałów,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych,
rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-11111:1996
PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996
PN-C-04024:1991

- Kruszywa mineralne. świr i mieszanka
- Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
- Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport
PN-C-96170:1965 - Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
PN-S-04001:1967 - Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania
PN-S-96504:1961 - Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
PN-S-96025:1999 - Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997
- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-04.08.01

WYRÓWNANIE PODBUDOWY
MIESZANKAMI MINERALNO-ASFALTOWYMI
_______________________________________________
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z remontem odcinka ul. Fabrycznej na działce nr 605/22 w Wieruszowie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudowy z mieszanek mineralno bitumicznych w obrębie projektowanych jezdni i
obejmują:
- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubości układana na istniejącej warstwie w
celu wyrównania jej nierówności w profilu podłuŜnym i poprzecznym.
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00
2. MATERIAŁY
Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrównawcze, wykonywanych
i wbudowywanych na gorąco, naleŜy stosować kruszywa, wypełniacz i lepiszcza spełniające wymagania określone w ST D-04.07.01 „Podbudowa z betonu asfaltowego” pkt 2.
2.1. Składowanie materiałów
Dostawy i składowanie kruszyw, wypełniaczy i lepiszcz powinny być zgodne z wymaganiami
określonymi w SST D-04.07.01 „Podbudowa z betonu asfaltowego” pkt 2.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 .
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Sprzęt do wykonania warstw wyrównawczych z mieszanek mineralno-asfaltowych został określony w ST D-04.07.01 „Podbudowa z betonu asfaltowego” pkt 3.
4. TRANSPORT
4.1. Transport materiałów
Transport kruszyw, wypełniacza i lepiszcz powinien spełniać wymagania określone
w ST D-04.07.01 „Podbudowa z betonu asfaltowego” pkt 4.
4.2. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinien spełniać wymagania określone w ST SST D04.07.01 „Podbudowa z betonu asfaltowego” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Zasady projektowania mieszanki są określone w ST D-04.07.01 pkt 5.
5.2. Produkcja mieszanki mineralno-bitumicznej
Zasady produkcji, dozowania składników i ich mieszania są określone w SST D-04.07.01 „Podbudowa z betonu asfaltowego” pkt 5.
5.3. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyrównanie profilu masą mineralno- asfaltową
Przed przystąpieniem do wykonywania wyrównania poprzecznego i podłuŜnego powierzchnia
podbudowy powinna zostać oczyszczona z luźnego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem.
Warunki wykonania oczyszczenia i skropienia podbudowy podane są w ST D-04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.
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5.4. Układanie i zagęszczanie warstwy wyrównawczej
Wykonawca powinien wyznaczyć niweletę układanej warstwy wzdłuŜ krawędzi podbudowy lub jej
osi za pomocą stalowej linki, po której przesuwa się czujnik urządzenia sterującego układarką.
Maksymalna grubość układanej warstwy wyrównawczej nie powinna przekraczać 8 cm. Przy grubości przekraczającej 8 cm warstwę wyrównawczą naleŜy wykonać w dwu lub więcej warstwach
nie przekraczających od 6 do 8 cm.
Warstwę wyrównawczą układa się według zasad określonych w ST D-04.07.01 pkt 5.
Zagęszczenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej wyprodukowanej i wbudowanej na gorąco odbywa się według zasad podanych w ST D-04.07.01 pkt 5.
Ze względu na zmienną grubość zagęszczanej warstwy wyrównawczej Wykonawca robót, na podstawie przeprowadzonych prób, przedstawi InŜynierowi do akceptacji sposób zagęszczania warstw
wyrównawczych w zaleŜności od ich grubości.
5.5. Utrzymanie wyrównanej podbudowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrównanej podbudowy we właściwym stanie, aŜ
do czasu ułoŜenia na niej następnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbudowy Wykonawca naprawi na koszt własny.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wszystkie badania Wykonawca powinien wykonać zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST D04.07.01 pkt 6.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest Mg wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera,
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Roboty związane z wykonaniem wyrównania podbudowy naleŜą do robót ulegających zakryciu.
Zasady ich odbioru są określone w ST D-00.00.00 .
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 Mg wyrównania podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materiałów,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,
transport mieszanki na miejsce wbudowania,
posmarowanie gorącym bitumem krawędzi urządzeń obcych,
rozścielenie i zagęszczenie mieszanki zgodnie z załoŜonymi spadkami i profilem,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy i przepisy związane z wykonaniem wyrównania podbudowy mieszankami
mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na gorąco są podane
w ST D-04.07.01 „Podbudowa z betonu asfaltowego” pkt 10.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z remontem odcinka ul. Fabrycznej na działce nr 605/22 w Wieruszowie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonywaniu
warstwy wiąŜącej i ścieralnej z betonu asfaltowego i obejmują:
- zakup i transport materiałów
- wytworzenie masy na warstwę ścieralną
- ułoŜenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm
- zagęszczenie masy
- wykonanie badań masy i wykonanej nawierzchni
- uporządkowanie terenu po wykonaniu robót
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością
asfaltu, wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania.
1.4.2. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu
równomiernie stopniowanym, ułoŜona i zagęszczona.
1.4.3. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza
w celu zwiększenia jego przyczepności do kruszywa.
1.4.4. PodłoŜe pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułoŜenia
warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.
1.4.5. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny
rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00
2. MATERIAŁY
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
Kategoria ruchu
Rodzaj materiału
Lp.
nr normy
KR 1-2
KR 3-6
1

2
3
4
5

Kruszywo łamane granulowane
wg PN-B-11112:1996:
a) z litego surowca skalnego, ze skał:
- magmowych
kl. I,II; gat.1,2
- przeobraŜonych
jw.
- osadowych
jw.
b) z surowca sztucznego (ŜuŜle pomiedziowe i stalownicze)
jw.
c) z surowca naturalnie rozdrobnionego
jw.
Kruszywo łamane zwykłe
kl.I,II; gat.1,2
wg PN-B-11112:1996
świr i mieszanka wg PN-B-11111:1996
Grys i Ŝwir kruszony
wg WT/MK-CZDP 84
Piasek wg PN-B-11113:1996

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

kl. I, II

-

kl.I,II; gat.1,2

kl.I; gat.1

gat. 1,2

-
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6

Wypełniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961

podstawowy,
zastępczy
pyły z odpylania, podstawowy
b) innego pochodzenia
popioły lotne z
wg orzeczenia laboratorium drogowego
węgla kamienne- go
D 50, D 70, D
7
Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965
D 503), D 70
100
8
Polimeroasfalt drogowy
DE30 A,B,
DE30 A,B,
wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93
DE80 A,B,C,
DE80 A,B,C,
DP80
DP80
1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I; gat. 1
2) tylko dolomity kl.I, gat.1 w ilości ≤ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w ilości ≤ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilościowego
3) preferowany rodzaj asfaltu
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w ST. D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2. Asfalt
NaleŜy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965.
W zaleŜności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu naleŜy stosować asfalty drogowe podane w tabl
1 i 2.
Zaleca się zastosowanie polimeroasfaltów, w celu zapobieŜenia zjawisku koleinowania. Polimeroasfalt musi posiadać aprobatę techniczną wydaną przez upowaŜnioną jednostkę.
2.3. Wypełniacz
NaleŜy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 dla
wypełniacza podstawowego.
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 .
2.4. Kruszywo
W zaleŜności od kategorii ruchu i warstwy naleŜy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
2.5. Emulsja asfaltowa kationowa
NaleŜy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w
WT.EmA-94
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
- wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do
wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
- skrapiarek,
- walców lekkich, średnich i cięŜkich stalowych gładkich,
- walców ogumionych,
- samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00
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4.1. Transport materiałów
4.1.1. Asfalt
Asfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991
4.1.2. Polimeroasfalt
Polimeroasfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDiM
oraz w aprobacie technicznej.
4.1.3. Wypełniacz
Wypełniacz luzem naleŜy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny.
Wypełniacz workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.
4.1.4. Kruszywo
Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.
4.1.5. Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszankę betonu asfaltowego naleŜy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposaŜonymi w
pokrowce brezentowe.
W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem.
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposaŜonej w
system ogrzewczy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InŜynierem, Wykonawca dostarczy
InŜynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności InŜyniera.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
- doborze składników mieszanki,
- doborze optymalnej ilości asfaltu,
- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z załoŜeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.
5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 2.

Tablica 2. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu
Kategoria ruchu
Wymiar oczek
sit #, mm
Zawartość asfaltu

KR 1-2

KR 3-6

Mieszanka mineralna, mm
0/20

Przechodzi przez:
20,0
100
16,0
78÷
÷100
12,8

0/16 lub 0/8
lub
0/20
0/12,8
0/6,3
90÷
÷100

100
78÷
÷100

0/201)

0/16

100
67÷
÷100

90÷
÷100

0/12,8

87÷
÷100
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9,6
8,0
6,3
4,0
2,0
(zawartość frakcji
grysowej)
0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075

68÷
÷93
59÷
÷86
55÷
÷83
48÷
÷78
40÷
÷70
29÷59

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

(41÷
÷71)

(36÷
÷65)

20÷
÷47
13÷
÷36
13÷
÷36
10÷
÷31
7÷
÷31
6÷
÷20

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

Orientacyjna zawartość
asfaltu w mie- 5,0÷
÷6,5
szance mineralnoasfaltowej,
%,
m/m

5,0÷
÷6,5

100
90÷
÷100
78÷
÷100
60÷
÷100
41÷
÷71
(29÷
÷59)
27÷
÷52
18÷
÷39
15÷
÷34
13÷
÷25
12÷
÷22
8÷
÷12

5,5÷
÷6,5

68÷
÷85
59÷
÷74
54÷
÷67
48÷
÷60
39÷
÷50
29÷
÷38

52÷
÷83
38÷
÷62
30÷
÷50
22÷
÷40
21÷
÷37
21÷
÷36

80÷
÷100
70÷
÷88
63÷
÷80
56÷
÷70
44÷
÷58
30÷
÷42

(62÷
÷71)

(64÷
÷79)

(58÷
÷70)

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

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

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

4,5÷
÷5,6

4,3÷
÷5,4

4,8÷
÷6,0

73÷
÷100
66÷
÷89
57÷
÷75
47÷
÷60
35÷
÷48
(52÷
÷64)
25÷
÷36
18÷
÷27
16÷
÷23
12÷
÷17
11÷
÷15
7÷
÷9

4,8÷
÷6,5

1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla betonu asfaltowego
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla.
Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. 1÷
÷6.
Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tabl 3
lp. 7÷
÷9.
Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego
Kategoria ruchu
Lp.

Właściwości
KR 1-2

KR 3-6

1

Uziarnienie mieszanki, mm

0/6,3; 0/8;
0/12,8; 0/16;
0/20

0/12,8; 0/16;
0/20

2

Moduł sztywności pełzania 1),[Mpa]

nie wymaga się

≥14,0

3

Stabilność wg Marshalla w temperaturze 60o C,
≥ 5,52)
[kN]

≥ 10,03)

4

Odkształcenie wg Marshalla w temperat.
60o C, [mm]

2,0÷
÷5,0

2,0÷
÷4,5

5

Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla,
[% v/v]

1,5÷
÷4,5

2,0÷
÷4,0

6

Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach
75,0÷
÷90,0
Marshalla, [%]

78,0÷
÷86,0

78

7

Grubość warstwy z mieszanki mineralnoasfaltowej o uziarnieniu: [cm]
- 0/6,3
1,5÷
÷4,0
- 0/8
2,0÷
÷4,0
- 0/12,8
3,5÷
÷5,0
- 0/16
4,0÷
÷5,0
- 0/20
5,0÷
÷7,0

3,5÷
÷5,0
4,0÷
÷5,0
5,0÷
÷7,0

8

Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %

≥ 98,0

≥ 98,0

9

Wolna przestrzeń w warstwie, v/v

1,5÷
÷5,0

2,0÷
÷5,0

1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48
2) próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń
3) próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym
zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie składników, w tym takŜe wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego
gęstości w zaleŜności od temperatury.
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie
przepływomierza, lecz nie więcej niŜ ± 2 % w stosunku do masy składnika.
JeŜeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w
sposób i w ilościach określonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o C.
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić:
- dla D 50 145o C ÷ 165o C
- dla D 70 140o C ÷ 160o C
- dla D 100 135o C ÷ 160o C
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna
być wyŜsza o więcej niŜ 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:
- z D 50
140o C ÷ 170o C
- z D 70
135o C ÷ 165o C
- z D 100
130o C ÷ 160o C
- z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania)
oraz o temperaturze niŜszej od wymaganej powinna być potraktowana jako odpad produkcyjny.
5.4. Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜe pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe, bez
kolein. Powierzchnia podłoŜa powinna być sucha i czysta.
Nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 4.
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Tablica 4. Maksymalne nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe, mm
PodłoŜe pod warstwę
Lp.

Drogi i place
ścieralną

wiąŜącą

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 nierówności podłoŜa są większe od podanych w tablicy 7, podłoŜe naleŜy wyrównać poprzez frezowanie lub ułoŜenie warstwy wyrównawczej.
Przed rozłoŜeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoŜe naleŜy skropić emulsją
asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w ST.
KaŜdą ułoŜoną warstwę naleŜy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułoŜeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w ST.
5.5. Warunki przystąpienia do robót
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moŜe być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu
doby była nie niŜsza od 5o C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
5.6. Zarób próbny
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności InŜyniera kontrolnej produkcji w postaci próbnego zarobu.
W pierwszej kolejności naleŜy wykonać próbny zarób na sucho, tj. bez udziału asfaltu, w celu kontroli dozowania kruszywa i zgodności składu granulometrycznego z projektowaną krzywą uziarnienia. Próbkę mieszanki mineralnej naleŜy pobrać po opróŜnieniu zawartości mieszalnika.
Po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej, naleŜy wykonać pełny zarób
próbny z udziałem asfaltu, w ilości zaprojektowanej w recepcie.
Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.
5.7. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposaŜoną w układ z
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niŜsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3.
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na
odcinku próbnym.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niŜ:
- dla asfaltu D 50
135o C,
- dla asfaltu D 70
125o C,
- dla asfaltu D 100
120o C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów.
Zagęszczanie naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia
ułoŜonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi
drogi.
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15
cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym
poziomie.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki
tych badań InŜynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralnoasfaltowej.
Lp.
Częstotliwość badań
Wyszczególnienie badań
Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej
1
Uziarnienie mieszanki mineralnej
2 próbki
2
3

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej po- 1 próbka przy produkcji do 500 Mg
branej w wytwórni
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg
Właściwości asfaltu
dla kaŜdej dostawy (cysterny)

4

Właściwości wypełniacza

1 na 100 Mg

5

Właściwości kruszywa

1 na 200 Mg i przy kaŜdej zmianie

6
7
8
9

Temperatura składników mieszanki mineraldozór ciągły
no-asfaltowej
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kaŜdy pojazd przy załadunku i w czasie
wbudowywania
Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej
jw.
Właściwości próbek mieszanki mineralnojeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytwórni

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej naleŜy pobrać po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej.
6.3.3. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji
wg PN-S-04001:1967.
Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 10.
6.3.4. Badanie właściwości asfaltu
Dla kaŜdej cysterny naleŜy określić właściwości asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.
6.3.5. Badanie właściwości wypełniacza
Na kaŜde 100 Mg zuŜytego wypełniacza naleŜy określić właściwości wypełniacza, zgodnie z pkt
2.4.
6.3.6. Badanie właściwości kruszywa
Z częstotliwością podaną w tablicy 9 naleŜy określić właściwości kruszywa, zgodnie
z pkt 2.5.
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6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury
na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być
zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.
6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.
Dokładność pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i ST.
6.3.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w
czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.
6.3.10. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy określać na próbkach zagęszczonych metodą
Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 6.
6.4.2. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niŜej połoŜonej, nie ograniczo-nej krawęŜnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z kaŜdej strony
co najmniej o grubość warstwy na niej połoŜonej, nie mniej jednak niŜ 5 cm.
6.4.3. Równość warstwy
Nierówności podłuŜne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04
nie powinny być większe od podanych w tablicy 7.
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy
z betonu asfaltowego
Lp.
Badana cecha
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1

Szerokość warstwy

2 razy na odcinku drogi o długości 1 km

2

Równość warstwy poprzeczna

10 razy na odcinku drogi o długości 1 km

3

Równość podłuŜna

kaŜdy pas ruchu planografem lub łatą co 20 m

4

Spadki poprzeczne warstwy

10 razy na odcinku drogi o długości 1 km

5

Rzędne wysokościowe warstwy

6

Ukształtowanie osi w planie

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

7

Grubość wykonywanej warstwy

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

8

Złącza podłuŜne i poprzeczne

cała długość złącza

9

Krawędź, obramowanie warstwy

cała długość

10

Wygląd warstwy

ocena ciągła

11

Zagęszczenie warstwy

2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000 m2

12

Wolna przestrzeń w warstwie

jw.

13

Grubość warstwy

jw.
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Tablica 7. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm
Lp.
Drogi i place
Warstwa ścieralna

Warstwa wiąŜąca

1

Drogi klasy A, S i GP

4

6

2

Drogi klasy G i Z

6

9

3

Drogi klasy D i L oraz place
i parkingi

9

12

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być
zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją
±1 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją
± 5 cm.
6.4.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %. Wymaganie to
nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm.
6.4.8. Złącza podłuŜne i poprzeczne
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi.
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej
o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być
w jednym poziomie.
6.4.9. Wygląd warstwy
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.
6.4.10. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w
recepcie laboratoryjnej.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST
i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Jednostką obmiaru jest 1m2 wykonanej nawierzchni
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
− oznakowanie robót,
− dostarczenie materiałów,
− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
− obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

83

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-B-11111:1996 - Kruszywa miner. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i
mieszanka
2. PN-B-11112:1996
- Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996
- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
4. PN-C-04024:1991
- Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowane i transport.
5. PN-C-96170:1965
- Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
6. PN-C-96173:1974
- Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych
7. PN-S-04001:1967
- Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania
8. PN-S-96504:1961
- Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitum.
9. BN-68/8931-04
- Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997
11. TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993
12. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z remontem odcinka ul. Fabrycznej na działce nr 605/22 w Wieruszowie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonywaniu
frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej w celu regulacji wysokościowej i obejmują:
- frezowanie dla wyrównania profilu śr. grub. 2,5 cm
- wywiezienie destruktu w miejsce wskazane przez Inwestora
- uporządkowanie terenu po wykonaniu robót
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania warstw
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość.
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00
3.2. Sprzęt do frezowania
NaleŜy stosować frezarki drogowe umoŜliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na
określoną głębokość. Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie
wymaganej równości oraz pochyleń poprzecznych i podłuŜnych powierzchni po frezowaniu. Szerokość bębna frezującego skrawającego powinna być co najmniej równa 1,2 m.
Frezarki muszą być wyposaŜone w przenośnik sfrezowanego materiału, podający go z jezdni na
środki transportu oraz w systemy odpylania.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 pkt 4.
4.2. Transport sfrezowanego materiału
Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki
bez postojów. Materiał moŜe być wywoŜony dowolnymi środkami transportowymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00
5.2. Wykonanie frezowania
Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych z dokumentacją projektową i ST.
Przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłuŜnych pionowych krawędzi nie
moŜe przekraczać 40 mm,
Krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte. Nawierzchnia
powinna być sfrezowana na głębokość projektowaną z dokładnością ± 5 mm zachowując spadki
poprzeczne i niweletę drogi.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00
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6.2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno
Lp. Właściwość nawierzchni
Minimalna częstotliwość pomiarów
1
Równość podłuŜna
łatą 4-metrową co 20 metrów
2
Równość poprzeczna
łatą 4-metrową co 20 metrów
3
Spadki poprzeczne
co 50 m
4
Szerokość frezowania
co 50 m
5
Głębokość frezowania
na bieŜąco, według SST
6.2.1. Równość nawierzchni
Nierówności powierzchni po frezowaniu mierzone łatą 4-metrową zgodnie z BN-68/8931-04 nie
powinny przekraczać 6 mm.
6.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z
tolerancją ± 0,5%.
6.2.3. Szerokość frezowania
Szerokość frezowania powinna odpowiadać szerokości określonej w dokumentacji projektowej z
dokładnością ± 5 cm.
6.2.4. Głębokość frezowania
Głębokość frezowania powinna odpowiadać głębokości określonej w dokumentacji projektowej z
dokładnością ± 5 mm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy).
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera,
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robót,
- frezowanie,
- transport sfrezowanego materiału,
- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z remontem odcinka ul. Fabrycznej na działce nr 605/22 w Wieruszowie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
przy wykonywaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej na wjazdach, chodnikach i ścieŜce
rowerowej i obejmują:
- zakup i transport materiałów,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm (kolorowej i szarej)
- pielęgnowanie nawierzchni,
- wykonanie badań,
- uporządkowanie placu budowy.
1.4. Określenia podstawowe
betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w
fazie produkcji.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 .
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami InŜyniera.
2. MATERIAŁY
2.1. NaleŜy stosować kostkę brukową betonową wibroprasowaną o gr. 8 cm, posiadającą
aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę.
2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm.
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tab.1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Lp. Cechy
1

Wartość

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) średnia z sześciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

60
50

2

Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 , %, nie więcej niŜ

5

3

Odporność na zamraŜanie, po 50 cyklach zamraŜania, wg PN-B-06250 :
a) pęknięcia próbki
b) strata masy, %, nie więcej niŜ
c) obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku
do wytrzymałości próbek nie zamraŜanych, [%], nie więcej niŜ

brak
5
20
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4

Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1],
[mm],nie więcej niŜ

4

2.3. Cement
Na podsypkę naleŜy stosować cement portlandzki, cement powinien odpowiadać wymaganiom
PN-B-19701.
2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa
- cement portlandzki marki 25 wg PN-51/B-30000
- piasek drobny, ostry wg PN-79/B-06711
- woda wg PN-75/C-04630
2.5. Piasek na podsypkę i do pielęgnacji – wg PN-79/B-06711
3. SPRZĘT
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
4. TRANSPORT
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewoŜone są na stanowisko,
gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe moŜna równieŜ przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Koryto pod nawierzchnię
Koryto wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podłuŜnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01
„Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy
niŜ 0,97 według normalnej metody Proctora.
5.2. Podsypka
Na podsypkę naleŜy stosować materiały odpowiadające wymaganiom podanym w pkcie 2.3.
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna być zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.3. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez
InŜyniera.
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły
od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety ,
gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić zaprawą cem-piaskową i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść
nawierzchnię.
5.4. Pielęgnacja nawierzchni
Nawierzchnię z kostki po wykonaniu naleŜy pokryć warstwą piasku grub. 1,0 – 1,5 cm.
Piasek naleŜy zwilŜyć wodą i utrzymać w stanie wilgotnym w ciągu 10 dni.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00.
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych
posiada aprobatę techniczną.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa
Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową
i odpowiednimi ST. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
- głębokości koryta:
- o szerokości do 3 m:
± 1 cm,
- o szerokości powyŜej 3 m: ± 2 cm,
- szerokości koryta:
± 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.2 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.3 niniejszej ST:
pomierzenie szerokości spoin,
sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych
6.4.1. Sprawdzenie równości
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 150 do
300 m2
i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ raz na 50 m .Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m
nie powinien przekraczać 1,0 cm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00.
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera,
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki obejmuje:
- zakup i transport materiałów, wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
- pielęgnowanie nawierzchni,
- wykonanie badań,
- uporządkowanie placu budowy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
2. PN-B-06250
- Beton zwykły
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3. PN-B-06712
4. PN-B-19701
5. PN-B-32250
6. BN-68/8931-01

- Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
- Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania
i ocena zgodności
- Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
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1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z remontem odcinka ul. Fabrycznej na działce nr 605/22 w Wieruszowie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z zabezpieczeniem połączenia istniejącej nawierzchni bitumicznej z nową nawierzchnią, na poszerzeniach, roboty obejmują:
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- ułoŜenie geosiatki
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Geosiatka - płaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie większymi niŜ elementy
składowe, z oczkami połączonymi (przeplatanymi) w węzłach lub ciągnionymi .
1.4.2. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, której warstwy są wykonane z kruszywa związanego lepiszczem asfaltowym.
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D00.00.00
2.2. Geosiatka
Geosiatka powinna mieć właściwości zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz
aprobatą techniczną IBDiM.
Geosiatka moŜe być składowana na placu budowy pod warunkiem, Ŝe jest nawinięta na tuleję lub
rurę w wodoszczelnej nieuszkodzonej folii, którą zaleca się zdejmować przed momentem wbudowania.
Rolki geosiatki naleŜy składować w suchym miejscu, na czystej i gładkiej powierzchni oraz nie
więcej niŜ trzy rolki jedna na drugiej. Nie wolno składować rolek skrzyŜowanych oraz wyjątkowo
moŜna zezwolić na składowanie rolek nie owiniętych folią przez okres dłuŜszy niŜ jeden tydzień.
Przy składowaniu geosiatki naleŜy przestrzegać zaleceń producenta.
Surowiec

Geosiatka: PES

Powlekanie

Na bazie bitumitu

Waga DIN EN 965

330 g/m²

Wytrzym. na rozciąganie wzdłuŜ

50 kN/m

wszerz

50 kN/m

Wytrzymałość przy 3% wydłuŜeniu
wzdłuŜ

35 kN/ m

wszerz

35 kN/m

WydłuŜenie do zerwania wzdłuŜ

12 %

wszerz

12 %

Rozmiar oczek siatki

40 x 40 mm

Temperatura topnienia.

+256 °C

Szerokość
Długość

5.00 m
150.00 m
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2.3. Lepiszcza do przyklejenia geosiatki
Do przyklejenia geosiatki naleŜy stosować:
kationową emulsję asfaltową modyfikowaną polimerem, szybkorozpadową wg EmA-99 , posiadającą aprobatę techniczną IBDiM; zaleca się emulsję K1-70MP,
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawą
W zaleŜności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się moŜliwością korzystania ze sprzętu do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:
- przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie działające urządzenia, do przycięcia krawędzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych kształtów (moŜliwie zbliŜonych do
prostokątów),
- spręŜarki o wydajności od 2 do 5 m3 powietrza na minutę, przy ciśnieniu od 0,3 do 0,8 MPa,
- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirującymi dyskami z drutów stalowych.
Średnica dysków wirujących (z drutów stalowych) z prędkością 3000 obr./min nie powinna być
mniejsza od 200 mm.
3.3. Układarki geosiatek
Do układania geosiatek na podłoŜu moŜna stosować układarki o prostej konstrukcji, umoŜliwiające
rozwijanie geosiatki ze szpuli.
3.4. Skrapiarki
W zaleŜności od potrzeb naleŜy zapewnić uŜycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i do emulsji
asfaltowej. Do większości robót moŜna stosować skrapiarki małe z ręcznie prowadzoną lancą spryskującą. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stałego wydatku lepiszcza, aby ułatwić operatorowi równomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w załoŜonej ilości (l/m2).
3.5. Inny sprzęt
Pozostały sprzęt stosowany do robót powinien odpowiadać wymaganiom ST, wymienionych w
niniejszej specyfikacji.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00
4.2. Transport geosiatek
Geosiatki naleŜy transportować w rolkach owiniętych polietylenową folią. Folia ma na celu zabezpieczenie geosiatki przed uszkodzeniem w czasie transportu i składowania na budowie, a takŜe
zabezpiecza składowaną geosiatkę przed negatywnym działaniem ultrafioletowego promieniowania słonecznego. Podczas transportu naleŜy chronić materiał przed zawilgoceniem i zabrudzeniem.
Rolki powinny być ułoŜone poziomo, nie więcej niŜ w trzech warstwach. W czasie wyładowywania geosiatki ze środka transportu nie naleŜy dopuścić do porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii.
Przy transporcie geosiatki naleŜy przestrzegać zaleceń producenta.
4.3. Transport innych materiałów
Transport pozostałych materiałów powinien odpowiadać wymaganiom ST, wymienionych w niniejszej specyfikacji.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00
5.2. Zasady wykonywania robót
Konstrukcja i sposób zabezpieczenia geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną, ST i ustaleniami producenta geosiatek. W przypadku braku wystarczających danych naleŜy korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji.
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Przy zabezpieczaniu geosiatkami styku nawierzchni na poszerzeniach mogą występować następujące czynności:
•

rozebranie, przewidzianej do naprawy, warstwy nawierzchni asfaltowej poprzez frezowanie
istniejącej nawierzchni asfaltowej,
• wypełnienie spękań w istniejącej nawierzchni zalewą asfaltową,
• oczyszczenie powierzchni przewidzianej do ułoŜenia geosiatki,
• skropienie lepiszczem,
• ułoŜenie geosiatki i przymocowanie jej do podłoŜa,
5.3. Rozebranie nawierzchni
Roboty rozbiórkowe nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami InŜyniera.
W przypadku konieczności sfrezowania warstwy starej nawierzchni, naleŜy wykonać te prace w
sposób gwarantujący pozostawienie jak najmniejszych rowków, nie większych niŜ 10 mm, po
przejściu wieloostrzowego narzędzia frezującego, tak aby zapewnić maksymalnie równą i poziomą
powierzchnię.
Frezowanie nawierzchni przed naprawą powinno odpowiadać wymaganiom ST D-05.03.11.
5.4.Wypełnienie spękań w nawierzchni
Wypełnienie spękań (pęknięć) i szczelin w nawierzchni naleŜy wykonywać zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub niniejszej ST.
Pęknięcia węŜsze niŜ 35 mm mogą być, za zgodą InŜyniera, tylko oczyszczone lub przykryte
taśmą uszczelniającą.
Pęknięcia o szerokości większej od 5 mm naleŜy poszerzyć do wymaganej przez dokumentację
projektową lub specyfikację techniczną, szerokości i głębokości. Poszerzenie zaleca się wykonać
frezarką z frezem palcowym lub tarczowym, wzdłuŜ przebiegu pęknięcia, ze stałą szerokością i
głębokością oraz z pionowymi ściankami bocznymi.
• Pęknięcie, po ew. poszerzeniu go frezarką, dokładnym oczyszczeniu, ew. zagruntowaniu gruntownikiem, naleŜy wypełnić zalewą asfaltową lub masą uszczelniającą .
5.5. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skropienia lepiszczem i ułoŜenia geosiatki
Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczem i ułoŜenia geosiatki, zakłada:
• dokładne usunięcie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszczeń, nie będących integralną
jej częścią (takich jak: luźne kawałki i odpryski asfaltu, przyczepione do nawierzchni kawałki
błota, gliny itp.);
• oczyszczenie całej nawierzchni (najkorzystniej obrotową, mechaniczną, wirującą drucianą
szczotką) do stanu, w którym zapewnione zostanie pozostawienie na podłoŜu starej nawierzchni jedynie elementów związanych w sposób trwały;
• bardzo dokładne oczyszczenie kraterów, przestrzeni wgłębnych: pęknięć, spękań, powierzchni
bocznych i dna;
• odkurzanie całej nawierzchni odkurzaczem przemysłowym lub, o ile na to pozwalają warunki
miejscowe, strumieniem spręŜonego powietrza z przemieszczalnego wentylatora, o moŜliwie
duŜym wydmuchu powietrza;
• zmycie nawierzchni strumieniem wody pod ciśnieniem;
5.6.UłoŜenie geosiatki
5.6.1. Czynności przygotowawcze
UłoŜenie geosiatki powinno być zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty technicznej, a w
przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne ze wskazaniami podanymi w dalszym ciągu.
Folię, w którą są zapakowane rolki geosiatki, zaleca się zdejmować bezpośrednio przed układaniem. W celu uzyskania mniejszej szerokości rolki moŜna ją przeciąć piłą. Szerokość po przycięciu
powinna umoŜliwić połączenie sąsiednich pasm siatki z zakładem. Początkowo nie naleŜy wykonywać wcięć na wpusty uliczne i studzienki, gdyŜ naleŜy je wykonać dopiero po naciągnięciu i
zamocowaniu siatki. Przygotowane rolki siatki naleŜy rozłoŜyć wzdłuŜ odcinka drogi, na którym
będą prowadzone prace.
Rozpakowanie rulonów powinno następować pojedynczo, na przygotowanym podłoŜu. Przy większym zakresie robót zaleca się wykonanie projektu (rysunku), ilustrującego sposób układania i
łączenia rulonów, ew. szerokości zakładek, mocowania do podłoŜa itp.
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Geosiatkę moŜna układać ręcznie lub za pomocą układarki przez rozwijanie ze szpuli.
Wszystkie siatki muszą być ułoŜone na powierzchni równej lub wyrównanej warstwą profilującą;
równość powierzchni jest warunkiem integralności całego układu. Nierówności takie jak koleiny
lub wyŜłobienia o głębokości większej niŜ 10 mm powinny być wypełnione, a wszystkie zanieczyszczenia jezdni usunięte lub spłukane wodą.
Nierówności mierzone w kierunku podłuŜnym i poprzecznym, pod 4-metrową łatą, nie powinny
być większe od 5 mm.
5.6.2. Sposób ułoŜenia geosiatki
Układanie geosiatek plecionych przewiduje następujące czynności:
• geosiatki powinny być układane na powłoce z asfaltu drogowego lub na warstwie emulsji w
ilości określonej przez producenta, np. 400-500 g/m2; skropienie lepiszczem powinno odpowiadać wymaganiom ST D-04.03.01 ,
• geosiatkę rozwija się i układa bez sfalowań na przygotowanej powierzchni, wstępnie napręŜając w czasie układania przez podnoszenie rolki i naciąganie siatki,
• siatki plecione rozłoŜone z rolki wzdłuŜ osi przymocowuje się na początku kołkami stalowymi
wbijanymi w dolną warstwę, ew. śrubami z nakrętką osadzonymi wewnątrz kołków,
• geosiatki łączy się na zakład, który w kierunku podłuŜnym wynosi co najmniej 200 mm, a w
kierunku poprzecznym co najmniej 150 mm. W celu połączenia zakładów pasm geosiatki zaleca się ją skropić lepiszczem w ilości 300 g/m2,
• geosiatki napręŜa się przy uŜyciu urządzenia naciągającego, np. belki oraz pojazdu, stopniowo
do wydłuŜenia max. 0,2% lub 200 mm na 100 m. Ma to na celu zapewnienie prawidłowej pracy siatki w nawierzchni oraz uniknięcie przesunięcia lub sfalowania podczas układania na niej
mieszanki przez rozściełarkę,
• po napręŜeniu siatki moŜna w niej wyciąć otwory na wpusty i studzienki, tak aby pozostało 10
cm do obrysu tych urządzeń,
• jeŜeli geosiatki układane są na spoinach, brzeg siatki powinien być przesunięty w stosunku do
spoiny o min. 500 mm,
• przy promieniach krzywizny większych od 600 m geosiatki układa się bez specjalnych zabiegów. Na odcinkach, gdzie promienie krzywizn są mniejsze od 600 m, ułoŜenie geosiatek powinno być dostosowane do przebiegu trasy przez nacinanie ich i przybicie krawędzi stalowymi
kołkami.
5.6.3. Zalecenia uzupełniające
Powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna być czysta - wszelkie zanieczyszczenia gliną, kruszywem itp. powinny zostać usunięte przed skropieniem. Części geosiatki zanieczyszczone smarami i olejami naleŜy wyciąć. Miejsca te naleŜy powtórnie skropić wraz z brzegiem otaczającej geosiatki, a następnie wkleić w nie prostokątną łatę z geosiatki o wymiarach zapewniających przykrycie wyciętego otworu z zakładem około 0,10 m.
Przed ułoŜeniem warstwy asfaltowej na ułoŜonej geosiatce naleŜy naprawić miejsca odklejone,
fałdy i rozdarcia geosiatki. Niedopuszczalne jest układanie warstwy geosiatki na pęknięciach o
nieustabilizowanych krawędziach.
Roboty prowadzi się wyłącznie podczas suchej pogody. Geosiatka nie moŜe być mokra, rozkładana
na mokrej powierzchni lub pozostawiona na noc bez przykrycia warstwą asfaltową.
Konieczne jest zapewnienie prawidłowego przyklejenia geosiatki do podłoŜa. Jeśli uzyskanie tego
nie jest moŜliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istnieją fale), to naleŜy zrezygnować z zastosowanie tej technologii, bowiem niewłaściwe jej wykonanie moŜe być powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale mogą zniszczyć połączenia warstw).
Powstałe fale siatki moŜna, za zgodą InŜyniera, zneutralizować, posypując siatkę mieszanką mineralno-asfaltową drobnoziarnistą, np. grubości 5 mm, a następnie ostroŜnie ją ubijając.
Temperatura wykonawstwa robót jest limitowana dopuszczalną temperaturą robót asfaltowych. W
przypadku stosowania do nasycania i przyklejania geosiatki emulsji elastomeroasfaltowej kationowej lub elastomeroasfaltu na gorąco, temperatura powietrza powinna być nie niŜsza niŜ 15oC, a
temperatura skrapianej nawierzchni powinna być nie niŜsza niŜ 10oC.
Nie dopuszcza się ruchu pojazdów po rozłoŜonej geosiatce. Wyjątkowo moŜe odbywać się jedynie
ruch technologiczny. Wówczas pojazdy powinny poruszać się z małą prędkością, bez gwałtownego
przyśpieszania, hamowania i skręcania.
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5.7.Układanie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej
Warstwę mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca się układać natychmiast po ułoŜeniu geosiatki. Na
rozwiniętą geosiatkę naleŜy najechać tyłem od czoła i rozkładać mieszankę zgodnie z zaleceniami
technologicznymi odpowiednich ST, np. D-05.03.05. W czasie układania warstw nawierzchni rozkładarka i pojazdy muszą poruszać się ostroŜnie, bez gwałtownej zmiany prędkości i kierunku.
Zabrania się gwałtownego przyspieszania lub hamowania na nie przykrytej siatce.
RozłoŜoną mieszankę naleŜy zagęścić walcem.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
• uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności,
deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
• wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w
pkcie 2,
• sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które naleŜy wykonać w czasie robót podaje tab.1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów
2
3
4
6

Częstotliwość Wartości dopuszbadań
czalne
KaŜdą szczelinę lub spękanie
Brak luźnych odpryCałe podłoŜe
sków i kurzu

Sprawdzenie wypełnienia spękań w
nawierzchni
Sprawdzenie oczyszczenia podłoŜa
(Ocena wizualna )
Badanie skropienia lepiszczem podłoCałe podłoŜe
Ŝa
Badanie ułoŜenia geosiatki
Cała siatka

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00
a) Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) zabezpieczonej geosiatką powierzchni nawierzchni.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera,
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają
a) wypełnienie spękań w istniejącej nawierzchni i równość podłoŜa,
•
skropienie lepiszczem podłoŜa,
•
rozłoŜenie geosiatki bez fałd z przymocowaniem do podłoŜa i wycięciem otworów na
studzienki.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni asfaltowej z geosiatką obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• oznakowanie robót,
• dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę,
• wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową, ST i ewentualnie zaleceniami
InŜyniera, obejmującej roboty rozbiórkowe, wypełnienie spękań, oczyszczenie podłoŜa, skropienie lepiszczem, rozłoŜenie geosiatki,
• pomiary i badania laboratoryjne,
• odtransportowanie sprzętu z placu budowy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999
• Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDP - IBDiM,
Warszawa, 2001.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z remontem odcinka ul. Fabrycznej na działce nr 605/22 w Wieruszowie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy ustawianiu krawęŜników betonowych i zgodnie z dokumentacją projektową obejmują:
- zakup i transport materiałów,
- wykonanie ław z betonu
- ustawienie krawęŜników betonowych 15x30,
- ustawienie krawęŜników betonowych 12x25 na wjazdach
- wykonanie badań,
- uporządkowanie terenu robót.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. KrawęŜniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki
dla pieszych oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. „ Wymagania
ogólne”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz zgodność z dokumentacją projektową ,
ST i poleceniami InŜyniera.Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
D-M.00.00.00 Wymagania ogólne”
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi wg niniejszej specyfikacji są:
− krawęŜniki betonowe wibroprasowane 15x30 cm i 12x25 cm ,wykonane zgodnie z BN80/6775-03/01 i BN-80/8775-03/04
nasiąkliwość betonu w krawęŜniku nie powinna być większa niŜ 4%.
− piasek na podsypkę i do zapraw wg PN-79/B-06711
− cement do podsypki i zapraw wg PN-51/B-30003,
− woda,
− materiały do wykonania ławy pod krawęŜniki - beton klasy B-15 lub B-10, wg PN-B-06250
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00.
3.2. Sprzęt
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementpiaskowej,
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00.
4.2. Transport krawęŜników
KrawęŜniki betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi.
KrawęŜniki betonowe układać naleŜy na środkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy.
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KrawęŜniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niŜ
1/3 wysokości tej warstwy.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08
Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M. 00.00.00.
5.2. Wykonanie koryta pod ławy
Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonanie koryta gruntowego pod ławę betonową, wykonane będą łącznie z korytem pod jezdnię.
5.3. Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02.
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleŜy wykonywać
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.
5.4. Ustawienie krawęŜników betonowych
Ustawienie krawęŜników powinno być zgodne z BN-64/8845-02.
Ustawianie krawęŜników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej o
grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
Spoiny krawęŜników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny naleŜy zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:3.
Spoiny krawęŜników przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST D-M.00.00.00
6.1. Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do
wbudowania. Badanie krawęŜnika na etapie akceptacji materiału do robót wykonuje
laboratorium wskazane przez InŜyniera.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć laboratorium wybrane losowo przy udziale
InŜyniera 3 szt krawęŜników dla przeprowadzenia następujących badań:
- nośność krawęŜników
- nasiąkliwość betonu
- odporność na działanie mrozu
PowyŜsze badania zostaną wykonane na koszt wykonawcy.
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót.
6.2.1. Sprawdzenie ustawienia krawęŜników
Przy ustawianiu krawęŜników naleŜy sprawdzać:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawęŜników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ±
1 cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety projektowanej,
które wynosi ± 1 cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika,
c) równość górnej powierzchni krawęŜników, sprawdzane przez przyłoŜenie w dwóch punktach na
kaŜde 100 m krawęŜnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią
krawęŜnika i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm,
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
6.2.2. Badania betonu na ławę
Wykonawca dostarczy 3 próbki betonu z ławy, celem zbadania w laboratorium wytrzymałości
betonu na ściskanie ( 1 seria próbek na 300m wykonanej ławy betonowej z oporem)
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00
Jednostką obmiaru jest m (metr) wbudowanego krawęŜnika betonowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST
i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− wykonanie koryta pod ławę,
− wykonanie ławy,
− wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m krawęŜnika betonowego obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
− oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym
− wykonanie koryta pod ławę,
− wykonanie ławy,
− pielęgnację wykonanej ławy
− wykonanie podsypki,
− ustawienie krawęŜników na podsypce cementowo-piaskowej,
− wypełnienie spoin krawęŜników zaprawą,
− zasypanie zewnętrznej ściany krawęŜnika gruntem i ubicie,
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i
Mostów w Warszawie.
1. PN-B-06250
- Beton zwykły
2. PN-B-06711
- Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
3. PN-B-06712
- Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-10021
- Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometr.
9. PN-B-11113
- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
11. PN-B-32250
- Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
12. BN-80/6775-03/04
- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.
KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe
13. BN-64/8845-02
- KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z remontem odcinka ul. Fabrycznej na działce nr 605/22 w Wieruszowie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy ustawianiu
obrzeŜy betonowych na podsypce piaskowej i obejmują:
- zakup i transport materiałów,
- ustawienie obrzeŜy 20x6 cm
- pielęgnacja obrzeŜy
- wykonanie badań,
- uporządkowanie terenu robót.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M. 00.00.00.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz zgodność z Dokumentacją Projektową , ST i
poleceniami InŜyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00.
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi wg niniejszej specyfikacji są:
− obrzeŜa betonowe klasy B-25 o wymiarach 20x6 cm wykonane zgodnie z BN-80/6775-03
PN-63/B-14051
− piasek na podsypkę i do zapraw wg PN-79/B-06711
− woda,

i

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00.
Roboty wykonuje się ręcznie.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00.
4.2. Transport obrzeŜy
ObrzeŜa betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi.
Elementy betonowe układać naleŜy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy. ObrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niŜ 1/3 wysokości tej warstwy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót według D-M.00.00.00.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola jakości materiałów
Kontrola elementów betonowych zgodnie z BN-80/6775-03/03 „ Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe”.
Wykonawca dostarczy do badań laboratoryjnych 1 szt obrzeŜa na 300 m wykonanego
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wbudowania.
6.2. Kontrola w trakcie robót.
6.2.1. Sprawdzenie prawidłowości wykonania wykopu pod obrzeŜe betonowe.
Dopuszczalne odchylenia w głębokości wykonanego koryta wynoszą ± 1 cm.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety obrzeŜa nie powinny
przekraczać 0,5%.
6.2.2. Kontrola prawidłowości wykonania podsypki piaskowej
Podsypka piaskowa pod obrzeŜa wykonana będzie ręcznie. Wykonanie podsypki polega na
rozścieleniu w korycie gruntowym warstwy piasku grubości 3 cm.
6.2.3. Kontrola ustawienia obrzeŜy betonowych
- zgodność z Dokumentacją Projektową usytuowania w planie
- zgodność niwelety wykonanego obrzeŜa z Dokumentacją Projektową
Wbudowane obrzeŜa naleŜy obsypać gruntem od strony przeciwnej niŜ wykonywany
chodnik
7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00
Jednostką obmiaru jest m (metr) ustawionego obrzeŜa betonowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST
i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m obrzeŜa betonowego obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
− wykonanie koryta ,
− wykonanie podsypki piaskowej,
− ustawienie obrzeŜa ,
− wypełnienie spoin piaskiem,
− zasypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa gruntem i ubicie,
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze
Dróg i Mostów w Warszawie.
BN-80/6775-03
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa.
PN-B-06711
Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
BN-77/8931-12
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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