Specyfikacje Twchniczne Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Połęcko

Zamawiający:
Gmina
Maszewo
66-614 Maszewo 71

Lubin, Lipiec 2017 r.

Spis treści:
1.

DM.00.00.00. Wymagania ogólne – strona 2

2.

D.01.01.01. Odtworzenie i wyznaczenie trasy i p unktów wysokościowych – strona 25

3.

D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych – strona 31

4.

D.03.02.01. Regulacja urządzeń obcych – strona 38

5.

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i za gęszczaniem podłoża – strona 43

6.

D.04.02.01. Warstwa odsączająca – strona 48

7.

D.04.02.02a Wzmocnienie podbudowy z kruszywa geosiatką - strona 53

8.

D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych – strona 58

9.

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – strona 65

10.

D.05.03.05. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – strona 75

11.

D.05.03.05a. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – strona 102

12.

D.06.03.01. Pobocza i zjazdy umocnione kruszywem – strona 116

1

Przebudowa drogi gminnej w m. Połęcko
DM-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

DM-00.00.00

WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Specyfikacja Techniczna DM.00.00.00 - Wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną
wykonane w ramach zadania: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Połęcko”.
1.2.

Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.

Zakres robót objętych STWiORB

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
znajdującymi się w załącznikach:
WYMAGANIA OGÓLNE
D-00.00.00

WYMAGANIA OGÓLNE

ROBOTY DROGOWE
D-01.01.01

Odtworzenie trasy i p unktów wysokościowych

D-02.01.01

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

D-03.02.01

Regulacja urządzeń obcych

D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

D-04.02.01

Warstwa odsączająca

D-04.02.02a

Wzmocnienie podbudowy z kruszywa geosiatką

D-04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

D-05.03.05

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

D.05.03.05a

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

D-06.03.01

Pobocza i zjazdy umocnione kruszywem

2

STWiORB

Przebudowa drogi gminnej w m. Połęcko
DM-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1.3.2. Specyfikacje techniczne zgodne są z zasadami „Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze
przetargu” stanowiących załącznik do zarządzenia Nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku, wydanych przez
Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do
robót.
1.3.3. Niezależnie od postanowień w dokumentach umowy lub danych kontraktowych normy państwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później
niż przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć zastosowanie, o ile nie wskazano inaczej.
1.4.

Określenia podstawowe

Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1.

Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą
jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.2.

Budowa - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.3.

Budowla - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem
małej architektury, jak lotniska, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne, ochronne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe oraz urządzenia
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle spustowe,
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych oraz fundamentu pod
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających
się na całość użytkową.

1.4.4.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość technicznoużytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

1.4.5.

Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dachy.

1.4.6.

Certyfikacja zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą,
potwierdzający że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją
techniczną.

1.4.7.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.8.

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego z zharmonizowaną
specyfikacją techniczną.

1.4.9.

Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu a w przypadku mostów
łukowych z nadsypką – odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.10. Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie na
budowę wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoły Odbiorów częściowych i
końcowych, operaty geodezyjne, książka obmiarów, ew. dziennik montażu, Projekt Wykonawczy
(opisy i rysunki służące realizacji budowy).
1.4.11. Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.12. Dokumenty budowy - dokumenty powstałe w związku z prowadzoną budową, stanowią część
dokumentacji budowy.
1.4.13. Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna - opracowanie projektowe
stanowiące samodzielną całość zawierające wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez
kompetentne osoby.
1.4.14. Dokumenty projektowe - dokumenty dołączone do opracowań projektowych.
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1.4.15. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.16. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po
jego zakończeniu.
1.4.17. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń.
1.4.18. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.
1.4.19. Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdolności produktu do
użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu
własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia.
1.4.20. Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm.). Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV).
1.4.21. Inżynier - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, ujawniona w danych kontraktowych,
uprawniona do występowania w imieniu Zamawiającego, działająca zgodnie z zakresem czynności
wynikającym z umowy, w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków na budowie, sprawowania
osobiście i za pomocą członków swojego zespołu kontroli zgodności realizacji robót z projektem,
Ustawa Prawo Budowlane, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunków kontraktowych.
1.4.22. Inspektor Nadzoru - osoba będąca członkiem zespołu Inżyniera o ściśle oddelegowanych
uprawnieniach, pisemnie zatwierdzona przez Zamawiającego, działająca w jego imieniu, w zakresie
przekazanych jej uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji
robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz potwierdzania
faktycznie wykonanych robót, usunięcia wad i współdziałania w kontrolowaniu rozliczeń budowy
(zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy Prawo Budowlane).
1.4.23. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole jakości i ilości wykonanych robót, bierze
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badania i odbiorze gotowego
obiektu.
1.4.24. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – Brak
1.4.25. Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.
1.4.26. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.27. Kierownik Projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych, będąca przedstawicielem
Zamawiającego, o której przeznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za
administrowanie Kontraktem.
1.4.28. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.29. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielącymi jezdnie.
1.4.30. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.31. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na
podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego.
1.4.32. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami
rowów.
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1.4.33. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.34. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości wyrobów budowlanych oraz
Robót.
1.4.35. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodna z Dokumentacją Projektową i
STWiORB, zaakceptowana przez Inżyniera (zgodnie z Ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych).
1.4.36. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.37. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a) warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i
czynników atmosferycznych;
b) warstw wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę;
c) warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu
istniejącej nawierzchni;
d) podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;
e) podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw;
f) podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą;
g) warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami działania mrozu;
h) warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej;
i) warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzania wody przedostającej się do nawierzchni.
1.4.38. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.
1.4.39. Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)”
lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
1.4.40. Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami
technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
obiekt małej architektury.
1.4.41. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.
1.4.42. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.43. Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalnie nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i
zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych. Odbiorem
częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym
się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany
jako „odbiór końcowy”.
1.4.44. Odbiór gotowy obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem
końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną
przez inwestora, ale niebędącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru
dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.
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1.4.45. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a
jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.46. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do
geodezyjnego tyczenia projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń i
konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a
także w miarę możliwości do pomiarów powykonawczych.
1.4.47. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami
powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.48. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych.
1.4.49. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
1.4.50. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w
celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.
1.4.51. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.52. Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego.
1.4.53. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
1.4.54. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych.
1.4.55. Przedmiar robót - zestawienie przewidywanych do wykonania robót budowlanych w kolejności
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót budowlanych.
1.4.56. Zasadniczy przedmiar robót stałych - oparty o własne wyliczenia Wykonawcy oparte na
kalkulacji poszczególnych elementów rozliczeniowych, na podstawie Projektu budowlanego lub
wykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego.
1.4.57. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym)
istniejącego połączenia.
1.4.58. Przedstawiciel Inżyniera – Inżynier Rezydent - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, będąca
jego pracownikiem, działająca zgodnie z zakresem czynności wynikającym z umowy o pracę oraz
wdrożony system zarządzania jakością ISO, w zakresie koordynowania na budowie czynności
inspektorów nadzoru (w myśl art. 27 Ustawy Prawo Budowlane).
1.4.59. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu
cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego i pieszego.
1.4.60. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.
1.4.61. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykład droga, kolej, rurociąg, itp.
1.4.62. Przetargowa Dokumentacja Projektowa (wyciąg z projektu budowlanego i wykonawczego) część dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu
będącego przedmiotem robót oraz wszystkie podstawowe elementy konstrukcyjne i technologiczne
niezbędne do zrozumienia i wyceny obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.63. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub
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innych form konstrukcyjnych np. skrzyń, komór.
1.4.64. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.65. Remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegającym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiącej bieżącej
konserwacji.
1.4.66. Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.67. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego.
1.4.68. Rysunek - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary
obiektu będącego przedmiotem Robót.
1.4.69. Sieć wodociągowa - rurociąg z rur, łączy dwa odcinki sieci ze sobą, wraz z urządzeniami
odcinającymi i zabezpieczającymi przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
1.4.70. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość
konstrukcyjną ustroju niosącego.
1.4.71. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem
konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.
1.4.72. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
1.4.73. Urządzenie budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, jak przyłącza
i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczeniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.74. Ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4.75. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.76. Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.
1.4.77. Wspólny słownik zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporządzenia 2151/2003. Stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez
zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 01 maja 2004 r.
1.4.78. Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony w celu wybudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.79. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową,
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.
1.4.80. Zasuwa odcinająca - urządzenie mechaniczne służące do odcięcia dopływu wody.
1.4.81. Znak CE - umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany produkt spełnia
wymagania dyrektyw Unii Europejskiej (UE).
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1.4.82. Znak budowlany - Znak budowlany jest wyznacznikiem dokonania oceny zgodności wyrobu
budowlanego z normą zharmonizowaną lub krajową specyfikacją techniczną. Znakiem świadczącym
o tym, że dany towar został poddany atestacji według wymogów Polskich Norm Budowlanych i
Aprobat Technicznych jest znak budowlany „B”.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych
robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz
bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi
robotami. Metody użyte przy budowie wyrażające się rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urządzeń i
sprzętu muszą być zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera oraz zapewnić
skuteczną ochronę ludzi, środowiska, budynków i budowli na tych obszarach, w szczególności przed:
— hałasem,
— wibracją,
— drganiem i wstrząsami,
— zanieczyszczeniem odpadami produkcyjnymi i komunalnymi gleb, wód i powietrza,
— zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów,
— zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami ciężkimi,
— znacznymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy.
1.5.2.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
— Zamawiającego; przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą
(techniczną), które zostaną przekazane Wykonawcy,
— Wykonawcy; którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.
Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawierać uzgodnienia z właścicielami terenów
przeznaczonych do tymczasowego lub stałego zajęcia oraz stosownymi instytucjami zajmującymi się ochroną
środowiska naturalnego. W/w Dokumentację Projektową Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji
przed rozpoczęciem robót określonych Kontraktem. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się
koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca
sporządzi brakujące rysunki i STWiORB na własny koszt i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.
1.5.3.

Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
zaakceptowane i przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej
dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich
ważności:
— Dokumentacja Projektowa,
— Specyfikacje Techniczne.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB.
Parametry określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWiORB i
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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W Dokumentacji Projektowej dla nawierzchni drogowych obowiązuje opis robót oraz użytych do nich
rodzajów materiałów zawarty w odnośnych STWIORB.
Oznaczenia literowe i liczbowe są z godne z:
— Wymagania
Techniczne
WT-1
Kruszywa
do
mieszanek
mineralno-asfaltowych
i
powierzchniowychutrwaleń na drogach krajowych 2014 Wymagania Techniczne
— Wymagania Techniczne WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014
— Wymagania Techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.
— WT4 : 2010 - mieszanki niezwiązane do dróg krajowych,
— WT5 : 2010 - mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych.
1.5.4.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien
być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych
zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony
z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. W miejscach, gdzie prowadzone są
roboty i istnieje możliwość kolizji z istniejącymi sieciami należy wykonać przekopy kontrolne.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania i utrzymania placów budowy nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.5.5.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
1. utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych
2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami,
c. możliwością powstania pożaru.
Wykonawca wkalkuluje w Cenę Kontraktową koszty utylizacji i zdeponowania materiałów odpadowych i
szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy – o odpadach.
Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia od 6,00 do 22,00 a jakiekolwiek wydłużenia czasu
pracy po godz. 22,00 wymagają zgody Inżyniera. Ze względu na lokalizację inwestycji Wykonawca zastosuje
takie maszyny, urządzenia, technologie i zabezpieczenia które nie spowodują przekroczenia norm ochrony
środowiska w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikających z przepisów
Ustawy Prawo ochrony środowiska wraz ze zmianami.
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach
dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. Zapisy tego punktu należy czytać łącznie z pkt 1.5
„Ogólne wymagania dotyczące Robót”.
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1.5.6.

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7.

Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego,
określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania.
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych
dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robót urządzeń podziemnych lub instalacji na powierzchni ziemi
innych niż wykazane w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego, do Wykonawcy należy obowiązek
ich zinwentaryzowania, ustalenia właściciela oraz dokonania ich przełożenia lub zabezpieczenia.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową
dla wszelkiego rodzaju robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie Inżyniera i zainteresowane
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.
Podczas wykonywania wykopów w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane i niewykazane w
Dokumentacji Projektowej obiektów kubaturowych np.: fundamenty, gruzowiska, szamba itp. Wykonawca taki
fakt zgłosi Inżynierowi i uzgodni z nim sposób postępowania oraz rozliczenia w ramach robót
dodatkowych/nieprzewidzianych.
Wszelkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem właścicieli
sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Jeżeli
teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w
sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy,
spowodowane jego działalnością. W celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony
właścicieli istniejących nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi
inwentaryzację stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, jak
również studni i dróg dojazdowych leżących w strefie wpływu drgań oraz innych skutków prowadzenia robót,
dokumentując stan techniczny budynków. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia skatalogowane
w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania, oraz obiektu, który dokumentują.
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Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z uzasadnionymi roszczeniami odszkodowawczymi
właścicieli istniejących nieruchomości w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością związaną z
prowadzeniem robót budowlanych. Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie
będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
W sytuacji konieczności wejścia poza pas drogowy – w celu wykonania infrastruktury technicznej Wykonawca
sprawdzi, czy dysponuje decyzją na korzystanie z nieruchomości w celu wykonania w/w robót. Za każde
nieuzasadnione wejście w teren odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca winien powiadomić
minimum 7 dni przed wejściem w teren – właściciela nieruchomości, na której będą prowadzone prace
związane z czasowym zajęciem terenu.
Po zakończeniu robót – winien uporządkować teren, naprawić zaistniałe szkody i podpisać protokół, iż ten nie
rości sobie żadnych pretensji do Wykonawcy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty
wartości nieruchomości. Po wybudowaniu infrastruktury, która jest przyczyną pomniejszenia wartości działki –
należy przekazać Inwestorowi informację o konieczności uregulowania należności. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiający ureguluje należność za utratę wartości działki.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z czasowym zajęciem działek wynikające z przyjętej technologii
robót. Wykonawca odpowiada za własność prywatną, znajdującą się przy placu budowy. Wymaga się od
Wykonawcy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Wszelkie roszczenia z tytułu strat i szkód od stron
kierowane będą do Wykonawcy.
1.5.9.

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą dróg publicznych, które zostały uszko-dzone przez
transport Wykonawcy.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ”) wynikający z Art. 21a Prawa
Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
r. Dz.U Nr 120 poz.1126 i uzgodni go z Inżynierem. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podle-gają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
od daty rozpoczęcia do daty zakończenia (wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera). Wykonawca
będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób,
aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.5.13. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy, będą uważane za własność Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera o wszelkich napotkanych podczas prowadzenia Robót
wykopaliskach i postępować zgodnie z jego poleceniami.
Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasy wykonania Robót i/lub wysokość kwoty, o
którą należy zwiększyć Cenę Kontraktową.
Podczas prowadzenia robót ziemnych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bieżący Nadzór
archeologiczny oraz pokryć wszelkie koszty z tym związane. Koszt ewentualnych archeologicznych prac
ratunkowych ponosi Zamawiający.
2. MATERIAŁY
2.1.

Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych
do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki
do zatwierdzenia przez Inżyniera.
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w
czasie postępu robot.
2.2.

Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć Inżyniera wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub
wskazań Inżyniera.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów
w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja
źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
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2.2.1.

Stosowanie wyrobów budowlanych

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z późniejszymi zmianami) oraz
ustawami powiązanymi i Dyrektywą 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG, podczas realizowania
przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza się wyłącznie:
1. Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń.
2. Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem gdy:
a. wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski,
— w zgodzie z istniejącą Polską Normą, a producent załączył deklarację zgodności / deklaracje
właściwości użytkowych z ta normą,
— w przypadku braku polskiej Normy lub istotnej równicy od jej zapisów, to w zgodzie z
uzyskaną aprobata techniczną, z producent dołączył deklarację zgodności z tą aprobatą,
— posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobata
techniczną, a producent załączył odpowiednią informację o wyrobie,
b. wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a
producent załączył do wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą;
c. jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności/deklaracje
właściwości użytkowych z uznanymi regułami sztuki budowlanej;
3. Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne oświadczenie o zgodności wyrobu
z tą dokumentacją oraz z przepisami.
Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodności
lub deklarację właściwości użytkowych, nie może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów
dopuszczających do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać aprobatę
techniczną dla takiego wyrobu.
2.3.

Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod
względem jakości. W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane
następujące warunki:
— Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w
czasie przeprowadzania inspekcji,
— Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
— Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.
2.4.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów
do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany
przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.5.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne
do kontroli Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.6.

Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych
przez
Inżyniera.
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2.7.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne
do kontroli Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgod-nionych z
Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.8.

Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony
bez zgody Inżyniera
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który zapewni uzyskanie właściwej
jakości wykonanych robót określonych warunkami i wymaganiami zawartymi w STWiORB oraz pozostałej
dokumentacji projektowej.
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez Inżyniera. Użyty sprzęt powinien spełniać także wymogi wynikające z opracowanego
przez Wykonawcę programu monitoringu i zabezpieczenia ludzi, środowiska, obiektów budowlanych i
urządzeń.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu,
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Wykonawca powinien dysponować
sprawnym rezerwowym sprzętem, gotowym do użytku, w przypadku awarii sprzętu podstawowego.
Zastosowany rodzaj sprzętu i sposób jego pracy muszą zapewnić bezpieczeństwo wszelkich czynności na
terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić
zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. Rodzaj użytych maszyn, urządzeń i
sprzętu oraz sposób i warunki ich pracy muszą zapewnić skuteczną ochronę w szczególności przed:
— hałasem
— wibracją
— drganiami i wstrząsami
— zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów i dymów.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu, maszyn i
urządzeń do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt będący własnością Wykonawcy
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Pracujący sprzęt i
urządzenia powinny być wyposażone w sygnał poruszania się do tyłu.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca
zobowiązany jest do uzyskania wszelkich uzgodnień z administratorem drogi
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Wymagania ogólne dotyczące organizacji robót

W opracowanym projekcie organizacji ruchu na czas robót ze względu na technologie uwzględniono
całkowite zamknięcie drogi. Projekty te niezależnie wymagają uzgodnień z przedsiębiorstwami
organizującymi funkcjonowanie komunikacji zbiorowej. Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostęp do
posesji na całym rozbudowywanym odcinku.
5.2.

Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB,
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.
Dopuszcza się możliwość zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań zamiennych w odniesieniu do:
— technologii wykonania
— materiałów
przyjętych w Dokumentacji Projektowej. Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskać akceptację
Inżyniera, Projektanta oraz właściciela bądź instytucji eksploatującej dany obiekt.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w
wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżyniera, poprawione przez Wykonawcę
na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a także w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżyniera uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót. Dla przyjętej technologii
Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robót lub inne Projekty wymagane w STWiORB
np.: projekt zabezpieczenia wykopów, projekt obniżenia zwierciadła wody na czas budowy, projekt rusztowań
i deskowań elementów betonowych itp. Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie
(np. zabicie i wyciągnięcie ścianek szczelnych, obniżenie zwierciadła wody przy pomocy iglofiltrów itp.)
wynikające z technologii robót Wykonawcy nie podlega odrębnej zapłacie.
Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunięcie
punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne.
Przed rozpoczęciem prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca jest zobowiązany zgłosić prace do
ośrodka dokumentacji, pozyskać aktualne dane odnośnie państwowej osnowy sytuacyjno – wysokościowej,
a następnie po zakończeniu budowy – złożyć operat z pomiaru powykonawczego do państwowego zasobu
geodezyjno-kartograficznego.
Inżynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości stosowanych
materiałów i postępem robót, a także we wszystkich sprawach związanych z interpretacją Dokumentacji
Projektowej i STWiORB oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków Kontraktu przez Wykonawcę.
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Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na budowę lub na jej
terenie produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier powiadomi
Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i roboty, które nie spełniają wymagań
jakościowych.
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych
urządzeń obcych. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urządzenia na
czas prowadzenia robót w uzgodnieniu z jego właścicielem oraz wszelkie inne robotyz tym związane.
Wszelkie koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w cenie kontraktowej.
Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów Nadzoru branżowego z ramienia właściciela sieci.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżynierowi programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:
a. część ogólną opisującą:
— organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
— organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
— bhp – szczegółowy Plan BiOZ,
— wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,
— system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
— wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium lub własnego
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
— sposób oraz formę gromadzenia wyników laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;
b. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
— wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
— sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
— sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów robót,
— sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2.

Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli zaakceptowany przez Inżyniera, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
i STWiORB.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWiORB, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem.
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć stały i nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji oraz
będzie mieć możliwość uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze próbek itp. Inżynier będzie
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań Inżynier natychmiast
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3.

Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Pobieranie próbek przez Inżyniera w obecności Wykonawcy po uprzednim 3
dniowym zawiadomieniu. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca
będzie przeprowadzać na własny koszt 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, a
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
6.4.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne krajowe, albo
inne procedury , zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badaniu. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inżynierowi.
6.5.

Raporty z badań

Wykonawca będzie kompletować i przechowywać a następnie przekazywać Inżynierowi kopie wszystkich
raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie
zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6.

Badania prowadzone przez Inżyniera

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów i robót, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania niezależnie od Wykonawcy i zapewniona
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać
zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój koszt.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową
i STWiORB. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
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Laboratorium Zamawiającego wykonuje następujące badania i pomiary zlecane przez Inżyniera:
1. Przed rozpoczęciem robót:
a. badania materiałów przewidzianych do wbudowania,
2. W
b.
c.
d.

trakcie robót:
badania jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót,
badania sprawdzające do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg poszczególnych asortymentowych STWiORB.

W czasie trwania budowy próbki należy dostarczać sukcesywnie w miarę postępu robót.
6.7.

Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają dokumenty jakościowe z odpowiednią
normą i są oznakowane znakiem CE lub C posiadają aktualną Aprobatę Techniczną IBDiM i spełniają
wymogi niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Każda partia materiałów dostarczona do wykonania robót powinna posiadać jeden z w/w dokumentów, jeżeli
wymaga tego STWiORB, określający w sposób jednoznaczny jego cechy.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy Produkty
przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8.

Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca trwania robót budowlanych (okresu
gwarancyjnego). Dziennik budowy będzie prowadzony zgodnie z założeniami ustalonymi w ustawie "Prawo
budowlane”. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżynierowi. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inżyniera do ustosunkowania się.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
— datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
— uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
— terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
— przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inżyniera,
— daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu,
— zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów
robót,
— wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
— zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
— dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót,
— dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
— dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem, kto je przeprowadzał,
— wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
— inne istotne informacje o przebiegu robót.
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi
do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
6.8.2. Książka Obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i
wpisuje do książki obmiarów. Obmiary mogą być sporządzone również w innej formie zaakceptowanej przez
Zamawiającego (Kierownika Projektu).
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty jakościowe lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione
na każde życzenie Inżyniera.
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) - (3) następujące dokumenty:
— pozwolenie na budowę
— protokoły przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoły odbioru robót,
— protokoły z narad i ustaleń,
— korespondencję na budowie.
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do
wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i
STWiORB, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru robót dokonuje
Wykonawca w technologii uzgodnionej z Inżynierem po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą
wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
Inżyniera. Obmiar odbywać się będzie w obecności Inżyniera i podlega jego akceptacji.
7.2.

Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii
osiowej. Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej,
3
objętości będą wyliczone w m jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być
obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegółowych
Specyfikacji Technicznych. Pojazdy używane do przewożenia materiałów rozliczanych na podstawie masy na
samochodzie powinny być ważone co najmniej raz dziennie. Inżynier ma prawo do losowego sprawdzenia
masy i stopnia załadowania pojazdów, a w przypadku stwierdzenia, że objętość materiału przewożona
danym pojazdem jest mniejsza od wcześniejszej uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez
ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio zredukowana. Każdy samochód powinien
być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikacje. Obmiar winien następować w
punkcie dostawy. Za zgodą Inżyniera Wykonawca może dokonywać ważenia pojazdów w publicznych
punktach ważenia na urządzeniach wagowych posiadających ważne świadectwa legalizacji.
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7.3.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez
Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.
7.4.

Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły
zachowanie dokładności wg stosownych przepisów oraz odpowiednich norm.
7.5.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza
się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na w karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.

Rodzaje odbiorów Robót

W zależności od ustaleń odpowiednich STWIORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:
— odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
— odbiorowi częściowemu,
— odbiorowi końcowemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżyniera na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją
Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.
Na polecenie Inżyniera badania sprawdzające przeprowadza Laboratorium Zamawiającego.
8.3.

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót,
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. Odbiór
częściowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zabezpieczenia i utrzymania obiektu do odbioru
ostatecznego.
8.4.
8.4.1.

Odbiór końcowy robót
Zasady odbioru końcowy robót

Odbiór końcowy, ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie
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stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o
tym fakcie Inżyniera.
Zakończenie robót musi zostać potwierdzone przez Inżyniera wpisem do Dziennika Budowy.
Warunkami pozwalającymi na dokonanie potwierdzającego wpisu są:
— przekazanie Inżynierowi kompletnych badań i pomiarów wymaganych przez odpowiednie
asortymentowe SST do odbioru ostatecznego robót,
— uzyskanie pozytywnych wyników badań i pomiarów
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2.
Odbioru końcowego, ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
Dokumentacją Projektową i STWiORB.
Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium Zamawiającego, na próbkach
pobranych przez Wykonawcę w obecności Inżyniera. Inżynier wskazuje miejsca poboru próbek. Próby do
badań odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiającego Inżynier.
Podstawą do odbioru ostatecznego robót są przede wszystkim wyniki badań Laboratorium Zamawiającego.
Odbierający dokonuje odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość i ilość w poszczególnych asortymentach
jest zgodna z warunkami Kontraktu, SST oraz ustaleniami i poleceniami Inżyniera. Roboty z wadami nie będą
podlegały odbiorowi.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
umowy.
8.4.2.

Dokumenty do odbioru końcowego robót

Podstawowym Dokumentem do dokonania odbioru końcowego, ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty zebrane w
tomy i opisane „Operat kolaudacyjny”:
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki budowy
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB i ew. PZJ.
6. Dokumenty jakościowe wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB i ew. PZJ.
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń.
8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu uwzględniającą między
innymi:
a. dla branży kanalizacyjnej :
— karty studni i wpustów z zaznaczeniem: numeru studni, rzędnych góry, dna, rzędnych
poszczególnych wlotów i wylotów, rodzaju materiału, datę zabudowy,
— na planie sytuacyjnym zaznaczyć należy średnicę przewodu materiał oraz spadek
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b. dla branży teletechnicznej i energetycznej wg wymagań właściciela urządzenia,
c. dla branży drogowej:
— plan sytuacyjny z zaznaczonym w kolorze rodzajami nawierzchni oraz wszystkimi wbudowanymi
urządzeniami (bariery, poręcze, mury oporowe, przepusty, znaki drogowe, krzewy, drzewa),
szkice polowe dla urządzeń
d. dla branży mostowej (mosty, przepusty).
9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
10. Standard Gromadzenia Danych o Nieruchomościach zgodnie z Zarządzeniem GDDKiA (2010 r.)
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5.

Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy robót.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.
Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w STWiORB i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe będą obejmować:
— robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
— wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
— wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
— koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy
dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
— zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
— podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Cenę należy liczyć do dwóch miejsc po przecinku. Przed wstawieniem cen do każdej pozycji w przedmiarze
robót, Wykonawca powinien zapoznać się z odpowiednimi dokumentami przetargowymi. Do cen
jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Kosztorysie
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą
pozycją kosztorysową.
9.2.

Warunki umowy i wymagania ogólne D-M.00.00.00

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Umowy i Wymagań ogólnych zawartych w D-M.00.00.00
obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia odpowiednich instytucji i wprowadzenie czasowej
organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem. Koszt wykonania organizacji ruchu na czas budowy
ponosi Wykonawca.
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W miejscach wprowadzenia zmian organizacji ruchu musi być stosowane kompletne czasowe oznakowanie
poziome, zgodne z przepisami. Należy zapewnić bezpieczne dla ruchu drogowego funkcjonalnie częściowo
zdemontowanych oraz instalowanych na czas budowy znaków, sygnałów i urządzeń BRD.
Wykonawca jest zobowiązany do czyszczenia opon pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy na drogę
publiczną przy wykorzystaniu strumienie wody bądź strumienia powietrza.
Po stronie Wykonawcy leży również spełnienie roszczeń osób i podmiotów, które w związku z
wprowadzeniem organizacji ruchu na czas budowy i prowadzeniem Robót doznają jakiegokolwiek
uszczerbku.
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu na czas budowy obejmuje:
— Opracowanie projektów organizacji ruchu dla poszczególnych etapów budowy na czas ściśle
wskazany obejmujących zapewnienie dojazdów i dojść do posesji. Projekty te wymagają uzyskania
pozytywnej opinii Inżyniera i uzyskania zatwierdzenia przez organy zarządzające ruchem. Każdy etap
realizacji inwestycji zmieniający zasady ruchu kołowego i pieszego wymaga opracowania projektu
organizacji ruchu i jego zatwierdzenia.
— Zakup i koszty zakupu potrzebnych materiałów.
— Ustawienie tymczasowego oznakowania, oświetlenia zapór i sygnalizacji zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu oraz wymaganiami bezpieczeństwa ruchu.
— Ustawienie tymczasowego oświetlenia ciągów komunikacyjnych wg wymogów administratora.
— Opłaty m.in. dzierżawy za zajęcie terenu, poniesienie kosztów komunikacji zastępczej, opłaty a
wyłączenie z eksploatacji i inne opłaty wynikające z ograniczenia praw i możliwości eksploatacji przez
osoby trzecie.
— Przygotowanie terenu.
— Konstrukcje tymczasowe nawierzchni drogowych, ramp, chodników, krawężników, przystanków i
wiat, barier, oznakowań i odwodnienia.
— Tymczasową przebudowę urządzeń obcych oraz koszty związane z zabezpieczeniem istniejącej
infrastruktury technicznej w związku z usytuowaniem na niej objazdów / przejazdów.
— Koszty związane z przystosowaniem istniejącej infrastruktury drogowej do pełnienia funkcji objazdów
i obejść w przypadku konieczności zamknięcia którejkolwiek z ulic wlotowych do przebudowywanej
trasy.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu istniejącej i tymczasowej obejmuje:
— Oczyszczanie, przestawienie, odnowienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych i stałych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł.
— Utrzymanie płynności ruchu publicznego.
— Organizację i utrzymanie ewentualnej komunikacji zastępczej.
— Koszty energii związanej z tymczasowym oświetleniem ciągów komunikacyjnych.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
— Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania.
— Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej w punktach 9.1., 9.2.
i 9.3. nie podlegają odrębnej zapłacie. Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym
uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi
brakujące rysunki i STWiORB na własny koszt i przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016) z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).
Rozporządzenie MI z 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Rozporządzenie MI z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126).
Rozporządzenie MI i SWiA z 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170
poz.1393).
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Rozporządzenie MI i SWiA z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. nr 177 poz.1729).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30poz. 163) z późniejszymi
zmianami.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami –
tekst jednolity Dz. U. Nr 204/04, poz. 2086.
Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 115/01 poz. 1229) z późniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 3.10.2003 r. – o ochronie środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 190/03, poz. 1865).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/04, poz. 881).
Ustawa prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 58 poz. 515 z 2003 r.
Zarządzenie nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 lipca 2005 r. „Standard
gromadzenia danych”.
Warunki Kontraktu
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D.01.01.01

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

1.

WSTĘP

1.1

Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych w ramach inwestycji pt: ,,Przebudowa
drogi gminnej w miejscowości Połęcko”.
1.2

Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako Dokument przy zlecaniu i realizacji robót, które zostaną wykonane w ramach
Zamówienia publicznego wymienionego w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.1.
1.3

Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót wymienionych w p.1.1. związanych
z odtworzeniem i wyznaczeniem trasy i punktów głównych trasy, oraz punktów wysokościowych w terenie
wraz z obsługą geodezyjną realizacji całego zadania, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową.
1.3.1.

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:
— wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych
— uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
— wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
— wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
— zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,
— wyznaczenie granicy pasa drogowego.
1.4

Określenia podstawowe

1.4.1.

Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy
punkt trasy.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

1.4.2.

1.5

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacja
Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB
DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2.

MATERIAŁY

2.1

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB
DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.2

Rodzaje materiałów

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować:
— paliki drewniane lub rurki stalowe – dla punktów zlokalizowanych w poboczach
— gwoździ z folią lub prętów stalowych – dla punktów zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej jezdni
i chodników.
Wszystkie elementy używane do stabilizacji punktów powinny mieć długość dostosowaną do aktualnie
panujących warunków atmosferycznych i powinny pozwolić na stabilizację punktów w sposób określony
w niniejszej STWiORB. Ewentualna wymiana punktów z powodu ich zniszczenia lub warunków
atmosferycznych nie może powodować roszczeń Wykonawcy o dodatkową zapłatę.
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Do stabilizacji punktów wysokościowych – reperów roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich odtworzenia lub
zagęszczenia), należy użyć słupków betonowych. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na
stabilnych budowlach wzdłuż trasy
Do wyznaczania przekrojów poprzecznych można używać palików drewnianych lub rurek albo prętów
stalowych. Do wykonania opisów i oznaczeń punktów można używać farby chloro-kauczukowej w dowolnym
kolorze, oprócz białego
3.

SPRZĘT

3.1

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. Ponadto
używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać akceptację Inżyniera.
3.2

Sprzęt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować
następujący sprzęt:
— teodolity lub tachimetry, niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki, łaty, taśmy stalowe i ruletki sprzęt GPS
Wszystkie używane do robót instrumenty geodezyjne powinny być zrektyfikowane oraz posiadać wymagane
przepisami szczególnymi świadectwa legalizacji. Dokładność instrumentów powinna zapewniać wykonanie
robót z założoną w niniejszej STWiORB dokładnością.
4.

TRANSPORT

4.1

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2

Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2.

Ogólny zakres prac pomiarowych oraz zasady ich wykonywania

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami wymienionymi w p.10
niniejszej STWiORB. Wykonawca w oparciu o dane geodezyjne zawarte w dokumentacji projektowej
dokonuje:
a. odtworzenia dla potrzeb realizacyjnych
—
punktów osi trasy
—
punktów wyznaczających mierzone przekroje poprzeczne
—
reperów roboczych
b. uzupełnienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym początków i końców krzywych przejściowych
i łuków kołowych
c. wyznaczenia przekrojów poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojów według potrzeb
d. wyznaczenia dodatkowych punktów osi w rejonie przepustów i założenie reperów roboczych przy
tych obiektach
e. stabilizacji punktów w sposób chroniący je przed zniszczeniem
f. pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktów
g. sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy geodezyjnej
i ustalenie ich współrzędnych za pomocą sprzętu GPS, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego
Zasobu Geodezyjnego
h. utrzymywanie zastabilizowanych punktów w niezbędnym zakresie
i. aktualizacja zasobu mapowego i osnowy państwowej w zakresie wynikającym z przepisów Prawa
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j.

Geodezyjnego oraz szczegółowych ustaleń innych STWiORB
wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pomiarowej oraz aktualizacja i odtworzenie osnowy
państwowej, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej STWiORB

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych
w wytyczeniu
punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią
się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera.
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji
przez Inżyniera.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy,
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.

nie

mogą

być

rozpoczęte

przed

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów.
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki
pomiarowe zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na
koszt Wykonawcy.
5.3.

Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć i zastabilizować osnowę pomiarową.
Rozmieszczenie punktów osnowy oraz punktów wysokościowych powinno być takie, aby każdy punk
zlokalizowany w obrębie robót był namierzalny co najmniej z dwóch punktów osnowy poziomej oraz co
najmniej jednego punktu osnowy pionowej, z założoną dokładnością. Ponadto przy każdym realizowanym
obiekcie inżynierskim (przepusty, mury oporowe itp.) powinny być zastabilizowane co najmniej dwa
dodatkowe punkty osnowy poziomej i co najmniej jeden punkt osnowy pionowej, niezależnie od punktów
o których mowa powyżej.
Wykonawca założy repery robocze poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach
wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków
betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie,
zaakceptowany przez Inżyniera.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne
określenie nazwy repera i jego rzędnej.
Dokładność osnowy realizacyjnej powinna odpowiadać dokładności osnowy pomiarowej państwowej II-giej
klasy. Osnowa realizacyjna powinna być dowiązana co najmniej do dwóch punktów osnowy państwowej
(poziomej i pionowej) klasy nie niższej niż II-giej. Przed dowiązaniem osnowy realizacyjnej do osnowy
państwowej Wykonawca dokona aktualizacji współrzędnych punktów osnowy państwowej, dom której
osnowa realizacyjna ma być dowiązana.
Do obowiązków wykonawcy należy również utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji robót
i w okresie gwarancji. Osnowę realizacyjną należy aktualizować nie rzadziej niż:
a. w trakcie trwania robót – co miesiąc oraz w przypadku naruszenia któregokolwiek punktu osnowy
poziomej lub pionowej; za naruszenie osnowy uznaje się również uzasadnią obawę Wykonawcy lub
Inżyniera, że takie naruszenie nastąpiło
b. w okresie gwarancji według wskazań Inżyniera, lecz nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Jakiekolwiek
uzupełnieni punktów osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub konieczność częstszej
aktualizacji osnowy, niż w okresach granicznych podanych w niniejszej STWiORB nie może
powodować roszczeń Wykonawcy o dodatkową zapłatę.
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5.4.

Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu osnowy
realizacyjnej i (lub) osnowy państwowej, która została zaktualizowana w sposób podany w pkt. 5.3.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może
być większe niż 3 cm dla dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi
trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych
w dokumentacji projektowej.
Usunięcie punktów z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je
odpowiednimi punktami (palikami) po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.
Punkty wyznaczające oś trasy krzywych powinny być wyznaczane na tyle gęsto, aby odległość pozioma
pomiędzy styczną z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczała założonej tolerancji
pomiarowej, to jest 3cm.
5.5.

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni
terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających
uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera.
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1
metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej.
Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. Rzędne
niwelety punktów osi trasy należy wyznaczać z dokładnością do 10mm w stosunku do rzędnych niwelety
określonych w Dokumentacji Projektowej.
Na odcinkach na których występują łuki pionowe, odległości pomiędzy punktami krzywej powinny być
wyznaczone na tyle gęsto, aby odległość pozioma pomiędzy styczna z poprzedniego punktu a punktem na
krzywej nie przekraczała założonej tolerancji pomiarowej, to jest 10mm.
Podczas wykonywania prac remontowych istniejącej nawierzchni, wyznaczanie przekrojów poprzecznych
obejmuje wyznaczanie krawędzi projektowanych warstw nawierzchni w taki sposób aby przeprowadzane
frezowanie nawierzchni oraz wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej umożliwiało wykonanie kolejnych
warstw konstrukcyjnych z zachowaniem wymaganych grubości oraz spadków zgodnych z Dokumentacją
Projektową
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2.

Kontrola jakości prac pomiarowych

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robót geodezyjnych zgodnie z wymogami i dokładnościami
podanymi w pkt.5. Roboty objęte STWiORB odbiera Inżynier na podstawie przedstawionych przez
wykonawcę szkiców, dzienników pomiarowych i protokołów wg ogólnych zasad określonych w pkt. 6.1
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

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

Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych jest kilometr (km)
wyznaczonej sytuacyjnie i wysokościowo oraz zastabilizowanej trasy, łącznie z wykonaniem wszystkich
niezbędnych czynności mających na celu wykonanie i odbiór robót.
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8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
8.2.

Sposób odbioru robót

Roboty objęte STWiORB odbiera Inżynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców
i dzienników pomiarów geodezyjnych i protokołów. Czynności odbioru mogą być rozpoczęte po
przedstawieniu protokołu aktualizacji państwowej osnowy pomiarowej metodami GPS.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 9.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych obejmuje:
— uzyskanie wszystkich niezbędnych danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego
— pozyskanie niezbędnych materiałów geodezyjnych
— wykonanie niezbędnych zgłoszeń i innych czynności przewidzianych odpowiednimi przepisami
— wytyczeni przebiegu trasy punktów głównych trasy tj. początków i końców elementów
geometrycznych – krzywych przejściowych i łuków kołowych oraz ramp przechyłowych z ich
zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokościowym
— wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe miejsc przekrojów poprzecznych zgodnie z dokumentacją
Projektową oraz ich zagęszczenie w sposób podany w pkt.5, oznaczenie pikietażu w sposób
trwały oraz odtworzenie uszkodzonych punktów na bieżąco do zakończenia okresu gwarancyjnego
— zabezpieczenie wyznaczonych punktów i reperów w celu ich odtworzenia
— przeniesienie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy
geodezyjnej i ustalenie ich współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu
Geodezyjnego
— wykonanie, zastabilizowanie i utrzymanie w okresie robót i gwarancji
punktów osnowy
realizacyjnej
— wytyczenie granic pasa drogowego w oparciu o uzyskane dane przez Wykonawcę
— aktualizacja zasobu mapowego i osnowy państwowej oraz wszystkie czynności wynikające
z przepisów Prawa Geodezyjnego, przepisów lokalnych oraz szczegółowych ustaleń STWiORB
— wykonanie wszystkich niezbędnych czynności określonych w niniejszej STWiORB na podstawie
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych oraz protokołów kontroli zgodnie z zasadami
określonymi w STWiORB DM-00.00.00.00.”Wymagania ogólne”
— inwentaryzacja powykonawcza
— zakup i transport materiałów i sprzętu
— oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie
— wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych niniejsza STWiORB, zgodnie z
Dokumentacja Projektową i STWiORB
— koszt wszelkich odszkodowań dla osób i instytucji, związanych z przeprowadzaniem prac
pomiarowych, w tym koszty wejścia w teren i jego przywrócenie do stanu pierwotnego.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE
—
—

—

Ustawa z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163
z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych
oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych
obowiązujących w budownictwie Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133
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—
—
—
—
—
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Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735
PN 7077 Metody pomiarowe w budownictwie -- Zasady ogólne i metody weryfikacji zgodności
wymiarowej
PN – ISO 4463-1
Metody pomiarowe w budownictwie – Tyczenie i pomiar
PN – ISO 4463-2
Metody pomiarowe w budownictwie Tyczenie i pomiar. Cele i stanowiska
pomiarowe
PN – ISO 4463-3
Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Wykazy
sprawdzające dla realizacji zadań geodezyjnych i usług pomiarowych.
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D.02.01.01
1.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

WSTĘP

1.1.
Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów w gruntach nieskalistych w ramach
inwestycji pt: ,,Przebudowa drogi gminnej w m. Połęcko” .
1.2.

Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako Dokument przy zlecaniu i realizacji robót, które zostaną wykonane w ramach
Zamówienia publicznego wymienionego w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.1.
1.3.

Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1, związanych
z wykonaniem wykopów wzdłuż całego projektowanego zadania.
1.4.

Określenia podstawowe

1.4.1.

Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia od
środków transportowych i urządzeń na i w korpusie drogowym.

1.4.2.

Pas drogowy – wydzielony teren, przeznaczony pod drogę oraz urządzenia związane z obsługą
i ochrona drogi, obsługa ruchu i ochrona środowiska, a także zawierający rezerwę pod przyszłą
rozbudowę drogi

1.4.3.

Wykop – budowla ziemna wykonana w obrębie pasa drogowego w postaci odpowiednio
ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu

1.4.4.

Korona drogi – część powierzchni drogi, obejmująca jezdnie z poboczami i pasem dzielącym oraz
ewentualnie inne elementy dodatkowe

1.4.5.

Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy leżący bezpośrednio pod konstrukcją
nawierzchni do głębokości przemarzania

1.4.6.

Podłoże budowli ziemnej (nasypu i wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu budowli,
w której właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli

1.4.7.

Skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie
i nachyleniu dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań

1.4.8.

Grunt nieskalisty – każdy grunt rodzimy, nie określony w pkt. 1.4.9 jako grunt skalisty

1.4.9.

Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nie przesuniętych blokach, którego próbki nie
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej: mają
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.10. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami
w STWiORB DM. 00.00.00 „Wymagania ogólne”
1.5.

podanymi

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową,
STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
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2.

MATERIAŁY

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DM00.00.00 pkt.2
2.2.

Zasady wykorzystania gruntów

Grunty wykopów jeżeli będzie to możliwe należy w maksymalnym stopniu wykorzystać do budowy nasypów.
W tym celu należy na bieżąco badać ich przydatność w tym względzie.

3.

SPRZĘT

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.2.

Sprzęt do robót ziemnych

Używany sprzęt powinien ponadto być zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać akceptację Inżyniera.
Przy wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
— koparki, równiarki, spycharki
— sprzęt do zagęszczania – dobrany odpowiednio do robót
— sprzęt do robót ręcznych
— sprzęt do odwodnienia wykopów zgodnie z technologią Wykonawcy zatwierdzoną przez Inżyniera,
pozwalający na odwodnienie wykopów dla wykonywania robót poniżej zwierciadła wody gruntowej
4.

TRANSPORT

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 4.
4.2.

Transport gruntów

Grunty pozyskane z wykopów, po przebadaniu i stwierdzeniu ich przydatności do budowy nasypów należy
przewieźć bezpośrednio w miejsce wbudowania. Grunty z wykopów, dla których nie jest możliwe
bezpośrednie przeprowadzanie badań, należy przewieźć na składowisko Wykonawcy i na bieżąco badać ich
przydatność do budowy nasypów. Za pozyskanie miejsca odkładu, które przekaże do akceptacji Inżyniera,
odpowiada Wykonawca.
Grunty nie spełniające bezpośrednio tych wymagań lub stanowiące nadmiar materiału, należy wywieźć na
wysypisko lub – po uzyskaniu zgody Inżyniera na ich zastosowanie po wcześniejszym uszlachetnieniu
poprzez zastosowanie spoiw hydraulicznych – na miejsce tymczasowego składowania lub za zgodą
Inżyniera bezpośrednio w miejsce wbudowania gdzie zostaną uszlachetnione metodą „na miejscu”.
Grunty nie spełniające stosownych wymagań należy odwieźć na wysypisko Wykonawcy. Wykonawca
pokryje wszelkie koszty składowania i utylizacji. Zwiększenie odległości transportu ponad wielkości
zatwierdzone, nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy dotyczących dodatkowej zapłaty za transport.
Jako środki transportowe można użyć samochody samowyładowcze, samochody skrzyniowe, inne
przedstawione w PZJ i zatwierdzone przez Inżyniera.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane wykopy.
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5.2.

Wykonywanie wykopów

Wykonanie wykopu polega na wybraniu gruntu do odpowiedniej głębokości, wyprofilowaniu powierzchni dna
wykopu do wymaganego spadku oraz zagęszczenie gruntu do wymaganych parametrów zgodnie z tablicą 1.
TABLICA 1: Klasyfikacja grupy nośności grupy podłoża gruntowego nawierzchni Gi

Lp.

Grupa nośności podłoża
gruntowego Gi

Wskaźnik nośności CBR po 4
dniach nasączania wodą 1)
[%]

Wtórny moduł
odkształcenia E2 1)
[MPa]

1

2

3

4

1.

G1

CBR ≥ 10

E2 ≥ 80

2.

G2

5 ≤ CBR < 10

50 ≤ E2 < 80

3.

G3

3 ≤ CBR < 5

35 ≤ E2 < 50

4.

G4

2 ≤ CBR < 3

25 ≤ E2 < 35

Jeżeli wartości określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów
rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie
wymaganych wartości. Koszty ulepszania gruntu ponosi wykonawca i winien je przewidzieć i ująć w ofercie.
Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w STWiORB, proponuje Wykonawca i przedstawia
do akceptacji Inżynierowi. Częstotliwość badań określa pkt. 6.2.
Nośność podłoża gruntowego na poziomie spodu konstrukcji nawierzchni (grunt rodzimy w wykopie lub grunt
nasypowy) musi wynosić co najmniej: E2 ≥ 50MPa (G2) E2 ≥ 80MPa (G1) oraz E2 ≥ 25MPa (G4) E2 ≥
35MPa (G3). Wymagany stosunek modułu wtórnego E2 i pierwotnego E1 powinien wynosić E2/E1 ≤2,2.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić Is ≥ 1,0.
Po wykonaniu wykopów Wykonawca dokona zabezpieczenia wykopów przed przedostawaniem się do niego
wody (opadowej i gruntowej). Wykonawca będzie własnym staraniem utrzymywał system odwodnienia przez
cały niezbędny czas. Jeżeli nastąpi zawilgocenie gruntu w wykopie, to osuszenie gruntu oraz dodatkowe
naprawy wykopu i nasypu Wykonawca wykona na własny koszt. Wilgotność gruntu w wykopie przy
zagęszczeniu nie powinna się różnić od wilgotności optymalnej:
— w gruntach niespoistych ± 2%
— w gruntach mało i średnio spoistych +0% i -2%
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone dno wykopu uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem
do układania warstw nasypu lub konstrukcji nawierzchni należy odczekać do czasu jego naturalnego
osuszenia lub użyć w tym celu środków zaakceptowanych przez Inżyniera.
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania
Robót ziemnych, zaleca się postępowanie z wykopem w kierunku podnoszenia się niwelety. Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inżyniera przewidywany sposób odwodnienia wykopów oraz sprzęt do tego
przewidziany. Akceptacja odwodnienia przez Inżyniera nie zwalnia od odpowiedzialności Wykonawcy za
doprowadzenie gruntu do wilgotności optymalnej
Sposób i kolejność realizacji wykopów musi uwzględniać etapowanie Robót i ich postęp w pozostałych
branżach. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopów z wyprzedzeniem powodującym utrudnienia w
realizacji innych Robót lub w sposób powodujący zagrożenie ruchu pieszego lub kołowego
Warunkiem rozpoczęcia wykopów jest w wypadku wykonywania wykopów poniżej zwierciadła wody
gruntowej, obniżenie tego zwierciadła do poziomu umożliwiającego wykonywanie Robót.
Wykopy należy wykonywać w sposób zapewniający stateczność oparcia obiektów sąsiednich oraz skarp
wykopu. W przypadkach wątpliwych Wykonawca jest zobowiązany do wykonania obliczenia stateczności
skarp oraz zabezpieczenia obiektów sąsiednich. Obliczenia te podlegają sprawdzeniu przez Inżyniera
Jakiekolwiek uszkodzenia obiektów sąsiednich oraz wykonanych skarp nasypu na skutek obsunięcia się
gruntu, Wykonawca usunie własnym staraniem i na własny koszt.
Grunty z wykopów należy przewozić w sposób uniemożliwiający wysypywanie się przewożonego materiału
na drogę lub nanoszenie gruntu na kołach samochodów na drogi dojazdowe. W wypadku wystąpienia
zanieczyszczania dróg dojazdowych przewożonym materiałem Wykonawca podejmie środki w celu
uprzątnięcia materiału oraz uniemożliwienia dalszego zanieczyszczania dróg lub poniesie koszty tych
czynności wykonanych przez odpowiednie służby lub innych Wykonawców wskazanych przez Inżyniera.
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5.3.

Wymagania dla wykonanych wykopów

Wykopy należy wykonywać z zachowaniem poniższych wymagań.
5.3.1. Gdy dno wykopu stanowi bezpośrednie koryto pod konstrukcję nawierzchni (bezpośrednio pod
warstwę mrozoochronną)
—
—
—
—
—

nierówność powierzchni mierzona łatą długości 3m nie może być większa niż ± 3cm
pochylenie poprzeczne powierzchni nie może różnić się od założonego o więcej niż ± 0,5 %
różnica w stosunku do projektowanych rzędnych powierzchni nie może przekraczać +3cm, - 3cm
szerokość korpusu ziemnego w wykopie nie większa niż ± 10cm od projektowanej
oś korpusu ziemnego w wykopie przesunięta od osi projektowanej o nie więcej niż ± 5cm

5.3.2. Gdy dno wykopu stanowi koryto pod warstwę wzmacniającą podłoże
—
—
—
—
—

nierówność powierzchni mierzona łatą długości 3 m nie może być większa niż ± 4cm
pochylenie poprzeczne powierzchni nie może różnić się od założonego o więcej niż ± 1,0 %
różnica w stosunku do projektowanych rzędnych powierzchni nie może przekraczać, +3cm - 3cm
szerokość korpusu ziemnego w wykopie nie większa niż ± 10cm od projektowanej
oś korpusu ziemnego w wykopie przesunięta od osi projektowanej o nie więcej niż ± 5cm

5.3.3. Skarpy i przeciwskarpy w wykopie
—
—

pochylenie skarp i przeciwskarp rowów w wykopie nie może różnić się od projektowanego o więcej
niż ± 10%
maksymalna nierówność powierzchni skarp i przeciwskarp w wykopie przed humusowaniem nie
może przekraczać ± 10cm

5.3.4. Rowy
—
—
5.4.

szerokość dna rowu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5cm
rzędne profilu dna rowu nie mogą przekraczać +1cm, - 3cm
Ruch budowlany

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu)
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn
wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie
spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w
niniejszej STWiORB oraz w Dokumentacji Projektowej
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
— odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości zapewnienie stateczności skarp
— odwodnienie wykopów w czasie wykonywania Robót i po ich zakończeniu dokładność wykonania
wykopów
— zagęszczenie i nośność gruntu w wykopie
— bieżące oczyszczanie nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń nanoszonych samochodami
przewożącymi grunt
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TABLICA 2 : Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

Lp.

Badana cecha

1

Rzędne powierzchni dna wykopu

2

Równość powierzchni dna wykopu pod
konstrukcję nawierzchni

3

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m i poziomicą
lub niwelatorem:

Pochylenie poprzeczne powierzchni dna –
wykopu pod konstrukcję nawierzchni

4

Pochylenie skarp

5

Równość skarp

6

Szerokość rowów

7

Rzędne profilu dna rowu

8

Badanie wskaźnika zagęszczenia

9

Badanie nośności

w punktach głównych łuku, na prostych - w odstępach
co 200m
–

–

na łukach o R ≥ 100 m - co 100 m

na łukach o R < 100 m oraz w miejscach, które budzą
wątpliwości - co 50m
–

przy wykopach nieliniowych, miejscowych (np.
przepusty) - punktach charakterystycznych
Częstotliwość zgodnie z PN-S 02205:1998.

Wymagania dotyczące dokładności wykonania wykopów podano w pkt. 5.3.
6.3.

Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu

Bezpośrednio po profilowaniu dna wykopu należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie
należy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia lub odkształcenia oraz wtórnego
modułu odkształcenia.
Wskaźnik zagęszczenia Is należy określać w porównaniu do wyników otrzymanych wg normalnej
próby Proctora, zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku gdy w dnie wykopu występują grunty,
dla których określenie wskaźnika zagęszczenia jest trudne lub gdy jednocześnie badany jest moduł
odkształcenia, do badania można wykorzystać płytę statyczną typu VSS, wg PN-S-02205:1998
Badanie modułu odkształcenia oraz wskaźnika odkształcenia polega na statycznym obciążaniu gruntu płytą
o średnicy D=300mm, stopniowo co 0,05MPa. Końcowe obciążenie doprowadza się do wartości równe
— 0,25MPa – dla dna wykopu w stanie rodzimym (wg PN-S-02205:1998)
— 0,35MPa – dla dna wykopu po wzmocnieniu lub ulepszeniu (wg PN-S-02205:1998) Moduły
odkształcenia pierwotny E1 i wtórny E2, odpowiadające przyrostowi osiadań
wywołanemu przyrostem obciążenia jednostkowego w zakresie:
— od 0,05 do 0,15 MPa – dla dna wykopu w stanie rodzimym (wg PN-S-02205:1998)
— od 0,15 do 0,25MPa – dla dna wykopu po wzmocnieniu lub ulepszeniu (wg PN-S-02205:1998)
obliczamy na podstawie wzoru
E1, E2 = ¾ D ( ∆p/∆s)
gdzie:
D
∆p
∆s

[MPa]

- średnica płyty (D=300), mm
- różnica nacisków (∆p=0,10), MPa
- przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków, mm

Wyniki kontroli zagęszczenia i nośności gruntu w wykopie Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów
laboratoryjnych. Uzyskanie prawidłowych wyników zagęszczenia oraz nośności konkretnej
warstwy
w wykopie powinno być potwierdzone przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy
Odbiór laboratoryjny warstwy odbywa się na podstawie pozytywnych wyników badań wskaźnika
zagęszczenia Is wg BN/77 8931-12 lub pomiaru płytą statyczną wg PN – S 02205:1998 dla elementów
odwodnienia, z wykorzystaniem stosownych dla gruntu w podłożu współczynników korelacyjnych
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7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

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

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową wykonanego wykopu jest odpowiednio dla:
3
– wykonania wykopów wraz z odwozem i utylizacją - metr sześcienny (m )
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" p.8.
8.2.

Sposób odbioru robót

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami STWiORB
jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach dadzą wyniki zgodne z wymaganiami.
W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za
wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB. Wykonawca zobowiązany jest do ich
naprawy na własny koszt i własnym staraniem. Technologia naprawy musi być uzgodniona z Inżynierem.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM-00.00.00 pkt. 9.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonania wykopów obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze
— wykonanie wykopu
— odwiezienie gruntu na składowisko Wykonawcy wraz utylizacją
— profilowanie dna wykopu oraz skarp w wykopie i rowu zgodnie z Dokumentacją Projektową i
STWiORB
— zagęszczenie dna wykopu do wymaganych parametrów
— zabezpieczenie skarp wykopu w sposób określony przez Wykonawcę na zasadach wg p.5. oraz we
wszelkich niezbędnych przypadkach (deskowania stałe lub przesuwne, albo inne sposoby określone
przez Wykonawcę w PZJ)
— usunięcie wszelkich uszkodzeń obiektów powstałych na skutek wykopów, w tym wykonanych skarp
wykopu
— odwodnienie wykopu na czas niezbędny do jego wykonania i utrzymania
— doprowadzenie gruntu do właściwej wilgotności, także w wypadku nadmiernego nawilgocenia
— koszty ulepszenia gruntu w wykopie w sytuacjach przewidzianych w p.6.3
— bieżące utrzymanie w czystości nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszczeń nanoszonych
samochodami przewożącymi grunt
— koszt nadzoru geologicznego
— wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych
— rekultywacja terenu ewentualnego wysypiska i opłaty z tym związane
— wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń
— znakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie
— wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB, zgodnie
z Dokumentacją Projektową i STWiORB
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10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.

Normy

PN-S-02205:1998
PN-B-06050:1999
BN-77/8931-12
PN-86/B-02480
PN-81/B-04452
PN-88/B-04481
10.2.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
Grunty budowlane. Badania polowe
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów

Inne dokumenty

1. Wytyczne Techniczne Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
2. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych I Półsztywnych – Załącznik do zarządzenia
Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
3. Dz. U. Nr 62, poz. 628, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
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D-03.02.01 REGULACJA URZĄDZEŃ OBCYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót polegających na regulacji urządzeń obcych w nawierzchni na zadaniu:
„Przebudowa drogi gminnej w m. Połęcko”.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i
odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych, i innych urządzeń obcych
tj. studzienek rewizyjnych, wpustów ulicznych, zasuw lub zaworów.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do kontroli lub
prawidłowej eksploatacji kanału.
1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urządzenie do kontroli kanałów nieprzełazowych, ich
konserwacji i przewietrzania.
1.4.3. Wpust uliczny (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) - urządzenie do przejęcia wód
opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub
ogólnospławnej.
1.4.4. Właz studzienki - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
1.4.5. Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu
ulicznego.
1.4.6. Nasada (żeliwna) z wlewem bocznym (w krawężniku) - urządzenie, przez które wody opadowe
przedostają się w płaszczyźnie krawężnika do wpustu ulicznego.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2. Materiały do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej
Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej należy użyć materiały
nowe, tego samego typu, gatunku i wymiarów, jak materiał rozbiórkowy, odpowiadające wymaganiom:
- STWiORB D-03.02.01 w przypadku materiałów do naprawy studzienki,
- STWiORB wymienionych w pkt. 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiałów potrzebnych do
ułożenia nowej nawierzchni.
W celu regulacji studzienek, wpustów, kratek ściekowych należy użyć zaprawy szybkowiążącej
modyfikowanej tworzywem sztucznym, odpornej na siarczany i sole, a także mrozoodpornej, o
parametrach wytrzymałościowych:
2
- po 0,5 h min. ≥10 MPa (preferowane 19,6 N/mm ),
2
- po 1 h min. ≥11 MPa (preferowane 23,5 N/mm ),
2
- po 2 h min ≥13 MPa (preferowane 27,2 N/mm ),
2
- po 24 h min. ≥40 MPa (preferowane 46,33 N/mm ),
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- po 7 dniach min. ≥50 MPa (preferowane 61,85 N/mm ),
2
- po 28 dniach min. ≥55 MPa (preferowane 65,05 N/mm )
2

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania regulacji pionowej i remontu uszkodzonej studzienki
kanalizacyjnej, wpustu ulicznego, zaworu.
Wykonawca przystępujący do wykonania naprawy, powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
- piły tarczowej,
- młota pneumatycznego,
- sprężarki powietrza,
- dźwigu samochodowego,
- zagęszczarki wibracyjnej,
- sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".
4.2. Transport materiałów
Transport nowych materiałów do wykonania naprawy, powinien odpowiadać wymaganiom określonym w
STWiORB, wymienionych w punkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiałów
wykorzystywanych do wykonania nowej nawierzchni.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".

5.2. Regulacja pionowa zapadniętych studzienek, wpustów, zaworów podlegające naprawie
Regulacja studzienek, wpustów, urządzeń obcych podziemnych występuje, gdy różnica poziomów
pomiędzy:
- kratką wpustu ulicznego a górną powierzchnią warstwy ścieralnej nawierzchni wynosi powyżej 1,00 cm,
- włazem studzienki a górną powierzchnią nawierzchni wynosi powyżej 0,50 cm.
5.3. Zasady wykonania naprawy
Wykonanie naprawy polegającej na regulacji pionowej i remontu studzienki, wpustu , zaworu obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
- rozpoznanie uszkodzenia, miejsca
- wyznaczenie powierzchni podlegającej naprawie lub wymianie,
2. wykonanie naprawy
- naprawę lub wymianę uszkodzonej studzienki, wpustu,
- ułożenie nowej nawierzchni.
5.4. Roboty przygotowawcze
Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
- ustaleniu sposobu deformacji studzienki, wpustu, zaworu
- określeniu stanu nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu studzienki, wpustu, zaworu
- wstępnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
- rozeznaniu możliwości wykorzystania dotychczasowych elementów urządzenia.

39

Przebudowa drogi gminnej w m. Połęcko
D. 03.02.01. REGULACJA URZĄDZEŃ OBCYCH

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmować cały obszar uszkodzonej
nawierzchni wokół zapadniętej studzienki, wpustu. Powierzchni tej należy nadać kształt prostokątnej
figury geometrycznej.
Powierzchnię przeznaczoną do wykonania naprawy akceptuje Inżynier.
5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki, wpustu, zaworu.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiORB nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej
naprawy uszkodzonej studzienki, wpustu pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera, obejmuje:
1. zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej, nasady z wlewem bocznym, zaworu) urządzenia
podziemnego,
2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół studzienki, wpustu, zaworu:
- ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp. - w przypadku
nawierzchni brukowej),
- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) - z
pionowym wycięciem krawędzi uszkodzenia piłą tarczową i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy
młotów pneumatycznych, drągów stalowych itp.,
3. rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki, wpustu, zaworu (np. części żeliwnych, płyt
żelbetowych pod studzienką, wpustem, kręgów podporowych itp.),
4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót,
5. szczegółowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjęcie końcowej decyzji o sposobie naprawy i
wykorzystaniu istniejących materiałów,
6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki, wpustu i oczyszczenie górnej części studzienki, wpustu (np.
nasady wpustu, komina włazowego) z ew. uzupełnieniem ubytków,
7. w przypadku niewielkiego zapadnięcia - poziomowanie górnej części komina włazowego, nasady
wpustu itp. przy użyciu zaprawy szybkowiążącej modyfikowanej tworzywem sztucznym, a w przypadku
uszkodzeń większych - naprawę również za pomocą zaprawy szybkowiążącej modyfikowanej tworzywem
sztucznym, według wymiarów dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni,
8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki ściekowej z wykorzystaniem istniejących lub nowych
materiałów oraz ew. wyrównaniem zaprawą cementową.
W przypadku znacznych zapadnięć studzienki, wpustu wynikających z uszkodzeń (zniszczeń) korpusu
studzienki, wpustu, kanałów, przykanalików, elementów dennych, wymycia gruntu itp. - sposób naprawy
należy określić indywidualnie i wykonać ją według osobno opracowanej specyfikacji technicznej.
5.6. Ułożenie nowej nawierzchni
Do nawierzchni można użyć materiał otrzymany z rozbiórki, nadający się do ponownego
wbudowania. Nowy uzupełniający materiał powinien być jak najbardziej zbliżony do materiału starego.
Zmiany konstrukcji jezdni mogą być dokonane pod warunkiem akceptacji Inżyniera.
Przy wykonywaniu podbudowy należy zwracać szczególną uwagę na poprawne jej zagęszczenie wokół
komina, kołnierza studzienki i wpustu. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku części żeliwnych
lub metalowych powinny być pokryte asfaltem.
W zależności od rodzaju nawierzchni istniejącej, poszczególne wykonywane podbudowy i warstwy
ścieralne mogą odpowiadać wymaganiom określonym w: STWiORB D-05.03.05 i 05a, dla nawierzchni z
mieszanek mineralno-asfaltowych,
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodności ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica l.
Tablica l. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
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Lp.

Wyszczególnienie badań i
pomiarów

Częstotliwość
badań

Wartości dopuszczalne

l raz

Niezbędna powierzchnia

l raz

Akceptacja nieuszkodzonych
materiałów

l raz

Akceptacja Inżyniera

l

Wyznaczenie powierzchni
przeznaczonej do wykonania
naprawy

2

Roboty rozbiórkowe

3

Szczegółowe rozpoznanie
uszkodzenia i decyzja o sposobie
naprawy

4

Naprawa studzienki, wpustu

Ocena ciągła

Wg pktu 5.5

5

Ułożenie nawierzchni

Ocena ciągła

Wg pktu 5.6

l raz

Kratka ściekowa ok. 0,5 cm poniżej,
właz studzienki - w poziomie
nawierzchni

6

Położenie studzienki, wpustu w
stosunku do otaczającej
nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robót
Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie:
- wygląd zewnętrzny wykonanej naprawy w zakresie wyglądu, kształtu, wymiarów, desenia nawierzchni
brukowej,
- poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni i
umożliwiającego spływ powierzchniowy wód.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 szt. wykonanej regulacji wysokościowej studzienki, wpustu, zaworu.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- roboty rozbiórkowe,
- regulacja studzienki, wpustu i zaworu
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami punktu STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania
ogólne" oraz mniejszej STWiORB.
9. PODSTAWA
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania regulacji pionowej oraz remontu studzienki, wpustu i zaworu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
41

Przebudowa drogi gminnej w m. Połęcko
D. 03.02.01. REGULACJA URZĄDZEŃ OBCYCH

-
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oznakowanie robót,
roboty rozbiórkowe,
zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu,
wykonanie naprawy i regulacji studzienki, wpustu, zaworu,
odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzętu.
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D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA
1.

WSTĘP

1.1.
Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w
ramach inwestycji pt: “Przebudowa drogi gminnej w m. Połęcko” .
1.2.

Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako Dokument przy zlecaniu i realizacji robót, które zostaną wykonane w ramach
Zamówienia publicznego wymienionego w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.1.
1.3.

Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1 związanych z
wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, dla całego projektowanego zadania.
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacja Projektową,
STWiORB i poleceniami Inżyniera.
2.

MATERIAŁY

Nie występują.
3.

SPRZĘT

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3.
3.2.

Sprzęt do wykonania robót

Używany sprzęt powinien ponadto być zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać akceptację
Inżyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu korytowania oraz profilowania i zagęszczania podłoża
gruntowego Wykonawca powinien dysponować m.in. następującym sprawnym technicznie sprzętem:
1. Do korytowania i profilowania podłoża:
— równiarka
— spycharka
— koparko-ładowarka
— sprzęt ręczny
2. Do zagęszczania podłoża:
— walec stalowy gładki i okołkowany
— walec ogumiony
— lekki walec ręczny
— zagęszczarki płytowe wibracyjne ręczne
— inny sprzęt ręczny
Wykonawca do wykonania koryta, profilowania i zagęszczenia podłoża może użyć innego sprzętu
wymienionego w PZJ i zaakceptowanego przez Inżyniera.
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4.

TRANSPORT

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.0.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2.

Transport sprzętu i materiałów

Ewentualny nadmiar gruntu z korytowania i profilowania podłoża należy wywieźć samochodami samowyładowczymi na składowisko lub wysypisko Wykonawcy, z zachowaniem czystości dróg dojazdowych.
Wykonawca pokryje wszelkie koszty składowania i utylizacji nadmiaru gruntu.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót

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

Warunki przystąpienia do robót

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji Robót na czas Robót i Harmonogram
Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane koryto. Harmonogram powinien
uwzględniać wykonanie Robót odcinkami w taki sposób, aby zabezpieczyć koryto przed zawilgoceniem.
W czasie prowadzenia robót należy wykonać tymczasowe odwodnienie w celu odprowadzenia
ewentualnych wód opadowych.
5.3.

Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem
były o co najmniej 5cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera,
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości
wskaźnika zagęszczenia wg tab.1
Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganych rzędnych i profilu (rzędnych, spadków
podłużnych i poprzecznych) oraz zagęszczenie zgodnie z projektem. Spadki poprzeczne pod warstwy
leżące bezpośrednio na podłożu, należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Bezpośrednio po
profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie.
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób
zaakceptowany przez Inżyniera. Pojawiające się w trakcie zagęszczania ulepszonego podłoża zaniżenia,
rozwarstwienia powinny być natychmiast naprawione poprzez wymianę mieszanki na pełna głębokość,
wyrównanie i ponowne zagęszczanie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy ulepszonego podłoża powinna
mieć prawidłowy przekrój poprzeczny oraz jednolity wygląd.
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej:
— w gruntach niespoistych
±2%
— w gruntach mało i średnio spoistych
+ 0% , -2%
— do mieszanki ulepszonego podłoża
+ 1% , -2%
Wykonawca będzie chronił podłoże i koryto przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli wyprofilowane i
zagęszczone podłoże ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania
podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia lub użyć środków zaakceptowanych
przez Inżyniera.
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw.
Wykonawca dokona osuszenia i naprawy podłoża-koryta na kosz własny. Obowiązkiem Wykonawcy jest
również powtórzenie wszystkich badań jakościowych wg p.6.2.1 i 6.2.2
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5.4.

Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża
należy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia/odkształcenia oraz wtórnego
modułu odkształcenia.
Zagęszczenie podłoża-koryta należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika odkształcenia Io poprzez
porównanie pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. E2/E1 podczas badania modułu odkształcenia
warstwy wg PN-S-02205:1998.
W przypadkach, gdy nie jest wymagane badanie modułu odkształcenia lub gdy w badaniu osiągnięto
wymagany moduł odkształcenia warstwy a niemożliwe jest osiągnięcie zagęszczenia na podstawie badań
wskaźnika odkształcenia, można posiłkować się badaniem wskaźnika zagęszczenia Is lub stopniem
zagęszczenia ID lub inną metodą dopuszczoną i zaakceptowaną przez Inżyniera.
Badanie modułu odkształcenia oraz wskaźnika odkształcenia polega na statycznym obciążaniu gruntu płytą
o średnicy D=300mm, stopniowo co 0,05 MPa. Końcowe obciążenie doprowadza się do wartości równej:
— 0,25MPa – dla podłoża koryta w stanie rodzimym (wg PN-S-02205:1998)
— 0,35MPa – dla podłoża koryta po wzmocnieniu lub ulepszeniu (wg PN-S-02205:1998)
Moduły odkształcenia pierwotny E1 i wtórny E2 odpowiadające przyrostowi osiadań wywołanemu
przyrostem obciążenia jednostkowego w zakresie:
— od 0,05MPa do 0,15MPa – dla podłoża koryta w stanie rodzimym (wg PN-S-02205:1998)
— od 0,15MPa do 0,25MPa – dla podłoża koryta po wzmocnieniu lub ulepszeniu (wg PN-S02205:1998) obliczamy na podstawie wzoru:
E1, E2 = ¾ D (∆p/∆s) [MPa]
Gdzie:
D
∆p
∆s

- średnica płyty (D=300), mm
- różnica nacisków (∆p=0,10), MPa
- przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków, mm

Wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub wskaźnika odkształcenia Io = E2 /E1 oraz wartości wtórnego
modułu odkształcenia E2 powinny odpowiadać parametrom podanym w Tabeli 1.
Badanie nośności podłoża dróg o typie konstrukcji KR7÷KR3 należy przeprowadzać wyłącznie płytą do
obciążeń statycznych. Lekką płytę do obciążeń dynamicznych dopuszcza się stosować na podłożu dróg o
typie konstrukcji KR2 do KR1, chodników, zjazdów, dróg dojazdowych i wewnętrznych oraz pod
umocnieniem poboczy.
Tablica 1: Klasyfikacja grupy nośności grupy podłoża gruntowego nawierzchni Gi

Lp.

Grupa nośności
podłoża
gruntowego Gi

Wskaźnik nośności
CBR po 4 dniach
nasączania wodą 1)
[%]

Wtórny moduł
odkształcenia E2 1)
[MPa]

Wskaźnika
odkształcenia
Io = E2 /E1

Wartości
wskaźnika
zagęszczenia
Is

1

2

3

4

5

6

1.

G1

CBR ≥ 10

E2 ≥ 80

≤ 2,2

≥ 1,00

2.

G2

5 ≤ CBR < 10

50 ≤ E2 < 80

≤ 2,2

≥ 1,00

3.

G3

3 ≤ CBR < 5

35 ≤ E2 < 50

≤ 2,2

-

4.

G4

2 ≤ CBR < 3

25 ≤ E2 < 35

≤ 2,2

-

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia i nośności nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie
zagęszczanie gruntów rodzimych w podłożu, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża,
umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia i wtórnego modułu
odkształcenia. Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inżynierowi do akceptacji. Częstotliwość badań określa pkt. 6.2.
Nośność podłoża gruntowego na poziomie spodu konstrukcji nawierzchni (grunt rodzimy w wykopie lub
grunt nasypowy) musi wynosić co najmniej: E2 ≥ 50MPa (G2) E2 ≥ 80MPa (G1) oraz E2 ≥ 25MPa (G4)
E2 ≥ 35MPa (G3). Wymagany stosunek modułu wtórnego E2 i pierwotnego E1 powinien wynosić E2/E1
≤2,2. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić Is ≥ 1,0.
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Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

5.5.

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po
wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
W przypadku nadmiernego zawilgocenia wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża, należy postępować
zgodnie z zapisem w pkt. 5.3.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2.

Badania w czasie robót

6.2.1.

Badania i pomiary wykonanego koryta i podłoża

W wypadku wątpliwości, co do jakości wykonanych Robót, Inżynier może zażądać wykonania badań
dodatkowych lub zmienić częstotliwość ich wykonania w stosunku do częstotliwości podanej w niniejszej
STWiORB. W czasie prowadzenia Robót należy sprawdzać zagęszczenie i nośność podłoża - koryta
zgodnie z wymaganiami wg p.5.4. Częstotliwość badań powinna być zgodna z Tablicą 2
Tablica 2: Wymagane częstotliwości badań podłoża
Lp.

Rodzaj badania

Częstotliwość badań

1.

Wskaźnik odkształcenia IO względnie
Wskaźnik zagęszczenia IS

co najmniej 1 badania w trzech punktach na 1500m
powierzchni.

2.

Wtórny moduł odkształcenia

Nie mniej niż 1 badanie na 1000m

−
−
−
−

2

2

częstotliwość badań podłoża zjazdów: wskaźnik zagęszczenia/odkształcenia oraz nośność –
1x/zjazd
częstotliwość badań podłoża umocnienia poboczy: wskaźnik zagęszczenia/odkształcenia
– 1x/100mb pobocza
częstotliwość badań podłoża chodników: wskaźnik zagęszczenia/odkształcenia – 1x/100mb
chodnika
częstotliwość badań podłoża zatoki autobusowej: wskaźnik zagęszczenia/odkształcenia – 2x/zatoka

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-EN 1097-5. Wilgotność gruntu podłoża powinna
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją podaną w p.5.3.
Wyniki kontroli zagęszczenia i nośności gruntu w podłożu - korycie Wykonawca powinien wpisywać do
dokumentów laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia oraz nośności podłoża powinna być potwierdzona
przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy.
6.2.2.

Cechy geometryczne

Nierówność powierzchni wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża, mierzona łatą 3m ±3cm.
Pochylenie poprzeczne powierzchni, mierzone łata 3m i poziomicą elektroniczną
Niweleta powierzchni, różnica w stosunku do projektowanych rzędnych +1cm, -3cm
Odchylenie osi korpusu drogowego ±10cm Szerokość koryta ±10cm

±0,5%

Pomiarów należy dokonywać taśmą, szablonem, niwelatorem, łatą 3m i poziomicą elektroniczną,
z poniższą częstotliwością:
— co 200m w punktach głównych łuku i na prostych
— co 100m na łukach o promieniu R > 100m
— 50m na łukach o promieniu R < 100m oraz w miejscach, które budzą wątpliwości
— w punktach charakterystycznych - w przypadku występowania koryta miejscowego (np.
zjazdy)
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6.3.

Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych
w punkcie 6.2. powinny być naprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Nie przewiduje się potrąceń za
obniżoną jakość robót
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

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

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta wraz z profilowaniem i
zagęszczaniem.
2

8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.0.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.pkt. 8. Roboty
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 9.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonania koryta obejmuje:
— wykonanie koryta,
— profilowanie gotowego koryta
— ewentualny wywóz nadmiaru gruntu powstałego podczas profilowania koryta, na składowisko lub
wysypisko Wykonawcy
— zagęszczenie wyprofilowanego koryta
— zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie koryta
— ewentualne osuszenie zawilgoconego podłoża
— doziarnienie lub inne ulepszenie podłoża w okolicznościach podanych w p.5.4
— wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń
— oznakowanie Robót i jego utrzymanie
— wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB, zgodnie
z Dokumentacją.
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

1.
2.
3.
4.

BN-77/8931-12
PN-S-02205:1998
PN-EN 1097-5:2008
PN-77/B-06714-17

5.
6.
7.

Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych, GDDKiA, Politechnika Gdańska: 2013.

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw Część 5:
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności
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D.04.02.01
1.

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru or bót związanych z w
wykonaniem warstw odsączających w ramach
r
realizacji zadania
„Przebudowa drogi gminnej w m. Połęcko”.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna (STWiORB) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu,
realizacji i odbiorze robót jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem warstwy odsączającej.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4
2.

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB
DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstw odsączających jest pospółka.
2.3. Wymagania dla kruszywa
Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do wykonania warstwy odsączającej
Lp.
Właściwości
Wymagania
1.
Uziarnienie
a) ziarn poniżej 0,075 mm, %, nie więcej niż
7
b) ziarn powyżej 2 mm, %,
3575
c) ziarn poniżej 2 mm, %, nie więcej niż
25
d) ziarn powyżej 16 mm, %, nie więcej niż
40
2.
Wskaźnik piaskowy WP, powyżej
35
3.
Kapilarność bierna, m, poniżej
1,0
4.
Wskaźnik CBR, %
20
5.
Zagęszczalność określona zależnością
5
D60/D10 gdzie:
D60 – wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego
warstwę D10 – wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa
6.
Wodoprzepuszczalność
8 m/dobę
Uziarnienie mieszanki kruszywa należy tak dobrać, aby zapewniony został warunek szczelności tj.
d15/d855, gdzie: d15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy,
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.
Uziarnienie mieszanki należy sprawdzać przy każdorazowej zmianie rodzaju gruntu w podłożu.
2.4. Źródła materiałów
Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed
rozpoczęciem Robót nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem Robót z użyciem tych materiałów.
Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne
próbki materiałów. Wyniki badań laboratoryjnych dostarczone przez Wykonawcę powinny dotyczyć
wszystkich właściwości określonych w p.2.
Materiały z zaproponowanego przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania przez
Inżyniera, jeżeli dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych i wyniki
ewentualnych badań laboratoryjnych prowadzonych przez Inżyniera pokażą zgodność cech
materiałowych z wymaganiami określonymi w p.2.
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Zaakceptowanie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła mogą być
przyjęte do wbudowania. Jakiekolwiek materiały z takiego źródła, które nie spełnią wymagań
określonych w p.2. zostaną odrzucone.
2.5. Składowanie materiałów
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub 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. Podłoże w miejscu składowania powinno być
równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
3.

SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
• równiarek, koparek uniwersalnych,
• walców statycznych,
• płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych
4.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w STWiORB D-02.01.01 „Wykonanie
wykopów w gruntach nieskalistych” oraz D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem
podłoża”.
Warstwy odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia
robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewiduje wykonanie warstwy odsączającej o grubości
powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczania.
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami
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podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej
powierzchni.
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według normy [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać
zgodnie z normą [1].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą, uniemożliwia
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia
warstwy według WT-2 [5]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien
przekraczać 2,2.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności
optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność
kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i
równomiernie wymieszać.
5.4. Odcinek próbny
Jeżeli w STWiORB przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
• stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy,
• określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubości po zagęszczeniu,
• ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaźnika zagęszczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane
do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera
5.5. Utrzymanie warstwy odsączającej
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być
utrzymywane w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej
leżącej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie
właściwości kruszywa określone w p. 3.3.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia
warstwy odsączającej podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej
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Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów
1
10 razy na 1 km
2
co 20 m na każdym pasie ruchu
3
10 razy na 1 km
4
10 razy na 1 km
5
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla
6 Ukształtowanie osi
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla
*)
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla
w planie
7 Grubość warstwy
Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niż raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2
8 Zagęszczenie,
w 2 punktach na dziennej działce roboczej,
wilgotność
lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych.
6.3.2. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Równość warstwy
Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z WT-2 [10].
Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą
przekraczać 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją
projektową z tolerancją 0,5%.
6.3.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać +1 cm i -2 cm.
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm dla
autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż 5 cm dla pozostałych dróg.
6.3.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm.
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy
mierzyć łączną grubość tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem
grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej
10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne
zagęszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zagęszczenie warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg [1] nie powinien być mniejszy od 1.
Lp.

Wyszczególnien
ie badań i
Szerokość warstwy
Równość podłużna
Równość poprzeczna
Spadki poprzeczne *)
Rzędne wysokościowe

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, nie powinna być
większa od 2,2.
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według normy [2].
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsączającej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej z kruszywa obejmuje:
• prace pomiarowe,
• dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości
i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
• wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,
• zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
• utrzymanie warstwy
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1) PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2) PN-EN-932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Metody pomniejszania
próbek laboratoryjnych.
3) PN-EN 13043:2004, :2004/AC:2004, :2004/Ap1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.
4) Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem geotekstyliów,
IBDiM, Warszawa 1986
5) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 – Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
w ramach realizacji zadania: „Przebudowa drogi gminnej w m. Połęcko”.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem wzmocnienia podbudowy z kruszywa łamanego georusztem
zgodnie z Dokumentacją
Projektową.
Zakres rzeczowy obejmuje:
−
wzmocnienie podbudowy georusztem .
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Geosyntetyk – termin ogólny określający wyrób, którego co najmniej jeden składnik wytworzony został z
syntetycznego lub naturalnego polimeru, mający postać arkusza, taśmy lub formy przestrzennej, stosowany w
kontakcie w gruntem i/lub innymi materiałami w geotechnice i budownictwie.
1.4.2. Geosiatka – płaski wyrób polimerowy stanowiący regularny układ o otwartej strukturze, z trwale
połączonych elementów rozciąganych, które mogą być łączone w procesie wytłaczania, spajania lub
przeplatania, w którym otwory są większe niż elementy nośne.
1.4.3. Georuszt – jednorodny wyrób polimerowy, powstały w procesie ekstruzji (wytłaczania) taśmy
polimerowej, która w procesie ciągłym poddana jest mikroperforacji i rozciągana w obu kierunkach. W
procesie rozciągania dochodzi do zorientownia struktury molekularnej polimeru co zapewnia uzyskanie
wysokich parametrów wytrzymałościowych. Powstała w ten sposób struktura nie posiada żadnych połączeń
(jest to tzw. sztywny, integralny węzeł). Wysoka sztywność i nieprzesuwalny węzeł georusztu determinują
jego wysoką skuteczność w klinowaniu kruszywa w oczkach georusztu.
1.4.4. Słabe podłoże (pod podbudową) - warstwy gruntu nie spełniające wymagań, wynikających z warunków
nośności lub stateczności albo warunków przydatności do użytkowania podbudowy.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DM-00.00.00
„Wymagania Ogólne”
2.2.Materiały do wykonania robót
2.2.1 Georuszt (geosiatka o sztywnych, integralnych węzłach)
Do wykonania wzmocnienia należy użyć georusztu (geosiatki o sztywnych, integralnych węzłach),
wyprodukowanego z pasma polipropylenu, w taki sposób, że powstała struktura jest zorientowana w dwóch
kierunkach. Węzły geosiatki powinny być sztywne (nieprzesuwalne) i stanowić integralny element struktury
geosiatki. Ze względu na odmienne właściwości nie dopuszcza się stosowania geosiatek o węzłach klejonych,
zgrzewanych, spawanych, lub przeplatanych.
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Przekrój poprzeczny żeber siatki (rusztu) powinien być prostokątny.. Georuszt powinien być odporny na
związki chemiczne naturalnie występujące w gruncie oraz rozpuszczalniki. Nie może być wrażliwy na
hydrolizę, musi być odporny na działanie wodnych roztworów soli, kwasów i zasad. Nie może ulegać
biodegradacji. Polimer tworzący georuszt powinien zawierać co najmniej 2% sadzy węglowej, stanowiącej
inhibitor działania promieniowania ultrafioletowego.
Wymagane parametry georusztu:
Właściwości

Wartość

Tolerancja

Metoda badania

33-39/
33-39

+/-4

----------------------

Wytrzymałość na rozciąganie MD [kN/m]

33

-3

EN ISO 10319

Wytrzymałość na rozciąganie CMD [kN/m]

33

-3

EN ISO 10319

Wymiary oczka (MD/CMD) [mm]

2.2.4.

Siła rozciągająca przy wydłużeniu 2% [kN/m]

11/11

EN ISO 10319

Siła rozciągająca przy wydłużeniu 5% [kN/m]

21/21

EN ISO 10319

Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu
wzdłuż pasma [%]

11

+/-1,5

EN ISO 10319

Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu
wszerz pasma [%]

10

+/-1,5

EN ISO 10319

Wytrzymałość węzła [%]

100

+/-0

EN ISO 10319

Trwałość
(na
podstawie
certyfikowanego laboratorium)

badań

Co najmniej 80 lat, w gruntach
naturalnych o 4<pH<9 w temperaturze
< 25°C

Kruszywo na wykonanie podbudowy
Do wykonania podbudowy należy stosować kruszywo wg STWiORB D.04.04.02.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
3.2. Sprzęt stosowany do ułożenia georusztu
W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego
sprzętu:
− do układania georusztu: układarki o prostej konstrukcji, umożliwiające rozwijanie geosyntetyku ze szpuli,
np. przez podwieszenie rolki do wysięgnika koparki, ładowarki itp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
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4.2. Transport materiałów
Georuszty mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem:
− opakowania bel (rolek)
− zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem się w czasie przewozu,
− ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
− niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub
rozciąć georuszt.
4.3. Składowanie georusztów.
Georuszt powinien być dostarczane w rolkach. Wymiary (szerokość, długość) mogą być standardowe lub
dostosowane do indywidualnych zamówień. Warunki składowania nie powinny wpływać na właściwości
georusztów. Podczas przechowywania należy chronić materiały, przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak
również przed długotrwałym działaniem promieni słonecznych. Materiały należy przechowywać wyłącznie w
rolkach opakowanych fabrycznie, ułożonych poziomo na wyrównanym podłożu. Nie należy układać na nich
żadnych obciążeń. Opakowania nie należy zdejmować aż do momentu wbudowania. Podczas ładowania,
rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi
oraz przed działaniem wysokich temperatur.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
5.2. Zasady wykonywania robót
Konstrukcja i sposób wykonania wzmocnienia podbudowy georusztem powinien być zgodny z dokumentacją
techniczną i STWiORB.
5.3. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze dotyczą ustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy, ew. usunięcia przeszkód,
przygotowania podłoża.
Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać STWiORB D.04.01.01.
Przed przystąpieniem do układania podbudowy należy bezwzględnie dokonać oceny przygotowania podłoża.
5.4. Układanie georusztów.
Georuszty należy układać na podstawie planu połączeń zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru,
określającego wymiary pasm, kierunek postępu robót, kolejność układania pasm, szerokość zakładów,
sposób łączenia, mocowania tymczasowego itp.
Georuszty można rozwijać w kierunku prostopadłym lub równoległym do osi podbudowy.
Ułożony georuszt powinna leżeć płasko – bez fałd, załamań i innych nierówności.
Czas w jakim georuszt narażony jest na działanie czynników atmosferycznych zgodnie z zaleceniami
producenta, lecz nie dłużej niż 30 dni.
Georuszt docinać do żądanych wymiarów nożami lub nożycami. Georuszt powinnien wystawać poza obrys
ułożonej podbudowy min. 30 cm (z obu stron).
Georuszt łączyć na zakład:
−
min. 0,5 m – połączenie poprzeczne,
−
min. 0,5 m – połączenie podłużne
5.5. Układanie podbudowy.
Układanie podbudowy prowadzić zgodnie z STWiORB 04.04.02 zachowując poniższe dodatkowe wymagania.
−
poruszanie się jakichkolwiek pojazdów po ułożonym georuszcie jest niedozwolone,
−
formowanie podbudowy prowadzić metodą „od czoła”,
−
do rozkładania zaleca się stosować pojazdy gąsienicowe,
−
nie dopuszcza się zmniejszenia grubości układanej warstwy,
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
−
uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania: deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.,
−
sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp.
1
2
3
4
5
6

Wyszczególnienie badań i pomiarów
Oczyszczenie i wyrównanie terenu
Zgodność z dokumentacją projektową
Prawidłowość ułożenia geosyntetyku, przyleganie
do gruntu, wymiary, wielkość zakładu itp.
Zabezpieczenie geosyntetyku przed
przemieszczeniem, prawidłowość połączeń,
zakotwień, balastu itp.
Wykonanie podbudowy
Przestrzeganie ograniczeń ruchu roboczego
pojazdów

Częstotliwość
badań
Całe podłoże
Kontrola bieżąca
Jw.

Wartości dopuszczalne
Wg pkt. 5.3
Wg dokumentacji projektowej
Wg dokumentacji projektowej i
pkt. 5.4

Jw.

Jw.

Jw.

Wg D 04.04.02

Jw.

Wg pkt. 5.4

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
2
− m (metr kwadratowy), przy przygotowaniu podłoża, układaniu georusztu
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− przygotowanie podłoża,
− ułożenie geosyntetyku.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania Ogólne”, oraz
niniejszej STWiORB.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania każdej jednostki obmiarowej obejmuje:
− prace pomiarowe,
− oznakowanie robót,
− przygotowanie podłoża,
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− ułożenie georusztu,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
− odwiezienie sprzętu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 13251 - Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów
stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych
2. PN-EN ISO 10319 - Geotekstylia – Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek
10.2. Inne dokumenty
wzmacniania
1. Wytyczne
GDDP - IBDiM, Warszawa, 2002

podłoża

gruntowego

w

budownictwie

drogowym.
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D.04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
1.

WSTĘP

1.1.
Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed
ułożeniem każdej następnej warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach inwestycji
pt: ,,Przebudowa drogi gminnej w m. Połęcko”.
1.2.

Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako Dokument przy zlecaniu i realizacji robót, które zostaną wykonane
w ramach Zamówienia publicznego wymienionego w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.1.
1.3.

Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1 związanych
z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem każdej następnej warstwy
nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, czyli:
− na warstwie podbudowy z kruszywa łamanego
− na warstwach bitumicznych
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektową.
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia i definicje użyte w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.4
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, STWiORB oraz z poleceniami Inżyniera
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 1.5.
2.

MATERIAŁY

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne
wymagania
dotyczące
materiałów,
ich
w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.2.

pozyskiwania

i

składowania,

podano

Rodzaje materiałów do wykonania skropienia

Materiały do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muszą być zaakceptowane przez Inżyniera i muszą
posiadać ważne dokumenty dopuszczające Wyrób do robót budowlanych, zgodnie z Ustawą o wyrobach
budowlanych, i zapisami STWiORB D-M.00.00.00.
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować kationowe emulsje asfaltowe
lub kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami np. do złączania geosyntetyków z asfaltowymi
warstwami nawierzchni zgodnie z „Wymagania Techniczne. Kationowe Emulsje Asfaltowe na drogach
publicznych WT-3 Emulsje asfaltowe 2009".
2.2.1. Do skropienia warstwy podbudowy z kruszywa łamanego i stabilizowanego cementem, powinna być
stosowana kationowa emulsja asfaltowa przeznaczona do złączania warstw nawierzchni o oznaczeniu
C60 B5 ZM, natomiast do skropienia warstw z betonu asfaltowego na bazie zwykłych asfaltów drogowych,
powinna być stosowana kationowa emulsja asfaltowa przeznaczona do złączania warstw nawierzchni o
oznaczeniu C60 B3 ZM lub C60 B4 ZM, zgodna z „Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe
na drogach publicznych”, WT-3 Emulsje asfaltowe 2009, o właściwościach jak niżej.
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TABLICA 1: Wymagania dotyczące kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do złączania
warstw nawierzchni
Metoda badań
według normy

Jednostka

Indeks rozpadu

PN-EN 13075-1

-

Zawartość
lepiszcza

PN-EN 1428

% (m/m)

Wymagania
techniczne

C60 B3 ZM lub
C60 B4 ZM
Zakres
Klasa
zawartości
3
50 do 100 lub
lub
70 do 130
4

C60 B5 ZM
Klasa

Zakres
zawartości

5

120 do 180

5

58 do 62 a)

5

58 do 62 a)

1

do b)
zadeklarowania
przez producenta

Czas wypływu dla
ø 2mm w 40oC

PN-EN 12846

s

1

do b)
zadeklarowania
przez producenta

Pozostałość na
sicie 0,5mm

PN-EN 1429

% (m/m)

1

do
zadeklarowania
przez producenta

1

do
zadeklarowania
przez producenta

Trwałość po 7
dniach
magazynowania

PN-EN 1429

% (m/m)

1

do
zadeklarowania
przez producenta

1

do
zadeklarowania
przez producenta

Sedymentacja

PN-EN 12847

% (m/m)

1

do
zadeklarowania
przez producenta

1

do
zadeklarowania
przez producenta

1

do
zadeklarowania
przez producenta

1

do
zadeklarowania
przez producenta

WT-3, załącznik 2

2

≥75

2

≥75

PN-EN 12850

-

≥3,5d)

-

≥3,5d)

PN-EN 13614
Adhezja c)

pH emulsji

% powierzchni

Wymagania dotyczące lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie,
zgodnie z PN-EN 13074
PN-EN 1426
0,1mm
3
Penetracja w 25oC
≤100e)
a) Emulsję można rozcieńczyć wodą, do stężenia asfaltu nie niższego niż 40% (m/m)

3

≤100e)

b) Nie dotyczy emulsji rozcieńczanych wodą na budowie
c) Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezpośredni kontakt z kruszywem
d) Dotyczy emulsji przeznaczonej do związania warstwy asfaltowej z podbudową zawierającą spoiwo
hydrauliczne
e)Do skropień podbudów niezwiązanych, w szczególności z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub
tłucznia kamiennego, dopuszcza się stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o
penetracji 160/220
2.2.2. Do skropienia warstw z betonu asfaltowego na bazie asfaltu modyfikowanego oraz warstw
bitumicznych złączanych z geosiatką wzmacniającą, powinna być stosowana kationowa emulsja asfaltowa
modyfikowana polimerami przeznaczona do złączania warstw nawierzchni o oznaczeniu C60 BP3 ZM oraz
C60 BP4 ZM lub C60 BP5 ZM zgodna z „Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach
publicznych”, WT-3 Emulsje asfaltowe 2009, o właściwościach jak niżej.
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TABLICA 2:

Wymagania dotyczące kationowych emulsji modyfikowanych polimerami,
stosowanych do złączania warstw nawierzchni
Metoda badań
według normy

Jednostka

Indeks rozpadu

PN-EN 13075-1

-

Zawartość
lepiszcza

PN-EN 1428

% (m/m)

Wymagania
techniczne

C60 BP3 ZM lub
C60 BP4 ZM
Zakres
Klasa
zawartości
3
50 do 100 lub
lub
70 do 130
4

C60 BP5 ZM
Klasa

Zakres
zawartości

5

120 do 180

5

58 do 62 a)

5

58 do 62 a)

1

do b)
zadeklarowania
przez producenta

Czas wypływu dla
ø 2mm w 40oC

PN-EN 12846

s

1

do b)
zadeklarowania
przez producenta

Pozostałość na
sicie 0,5mm

PN-EN 1429

% (m/m)

1

do
zadeklarowania
przez producenta

1

do
zadeklarowania
przez producenta

Trwałość po 7
dniach
magazynowania

PN-EN 1429

% (m/m)

1

do
zadeklarowania
przez producenta

1

do
zadeklarowania
przez producenta

Sedymentacja

PN-EN 12847

% (m/m)

1

do
zadeklarowania
przez producenta

1

do
zadeklarowania
przez producenta

1

do
zadeklarowania
przez producenta

1

do
zadeklarowania
przez producenta

WT-3, załącznik 2

2

≥75

2

≥75

PN-EN 12850

-

≥3,5d)

-

≥3,5d)

PN-EN 13614
Adhezja c)

pH emulsji

% powierzchni

Wymagania dotyczące lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie,
zgodnie z PN-EN 13074
PN-EN 1426
0,1mm
3
≤100
Penetracja w 25oC
o
Temperatura
C
PN-EN 1427
4
≥ 43
mięknienia
Nawrót sprężysty
PN-EN 13398
%
4
≥ 50
C
w 25
a) Emulsję można rozcieńczyć wodą, do stężenia asfaltu nie niższego niż 40% (m/m)

3

≤100

4

≥ 43

4

≥ 50

b) Nie dotyczy emulsji rozcieńczanych wodą na budowie
c) Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezpośredni kontakt z kruszywem
d) Dotyczy emulsji przeznaczonej do związania warstwy asfaltowej z podbudową zawierającą spoiwo
hydrauliczne

2.3. Zużycie lepiszczy
2.3.1. Orientacyjne zużycie kationowej
emulsji asfaltowej
zgodnej
z wymaganiami pkt.2
do skropienia warstw konstrukcyjnych powinno być takie, aby po odparowaniu wody z emulsji, ilości asfaltu
wynosiły odpowiednio:
— na podbudowie/ nawierzchnia tłuczniowa: 0,7 ÷ 1,0 kg/m2
— na warstwie z kruszywa łamanego: 0,5 ÷ 0,7 kg/m2
— na nawierzchni asfaltowej - połączenie nowych warstw (podbudowa, wiążąca): 0,3 ÷ 0,5 kg/m2
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—

na nawierzchni asfaltowej – połączenie warstw (wiążąca, ścieralna): 0,1÷ 0,3kg/m2

Do skropienia pod warstwę ścieralna z SMA zalecane jest użycie emulsji modyfikowanej polimerem; ilość
emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki, jeżeli mieszanka ma
większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większa ilość lepiszcza do skropienia, które po
ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją.
Dokładne zużycie emulsji do złączenia warstw bitumicznych powinno zostać ustalone laboratoryjnie
na podstawie
badania,
a
prawidłowe
dozowanie
sprawdzone
na
odcinku
próbnym,
w zależności od rodzaju warstwy, stanu jej powierzchni oraz zawartości asfaltu w emulsji. Ilość lepiszcza
powinna być dobrana w taki sposób, aby zapewniała całkowite pokrycie emulsją skrapianej powierzchni a
jednocześnie nie powodowała spływu emulsji po nawierzchni. Ustaloną laboratoryjnie ilość lepiszcza
akceptuje Inżynier.
Warunki przechowywania emulsji nie mogą powodować utraty jej cech i obniżenia jakości. Przechowywanie
i transport emulsji powinien być zgodny z zaleceniami producenta.
3.

SPRZĘT

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 3. Używany sprzęt powinien być ponadto zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać akceptację
Inżyniera.
3.2.

Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni należy stosować szczotki mechaniczne.
Sprzęt pomocniczy:
— lance do odpylania
— zbiorniki z wodą
— sprężarki
— szczotki ręczne.
3.3.

Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni

Wykonawca robót jest zobowiązany do użycia tylko takiej skrapiarki, która zapewni rozłożenie na jezdni
przewidzianej ilości lepiszcza równomiernie, zarówno w kierunku podłużnym jak i poprzecznym.
Dla zapewnienia równomiernego rozłożenia przewidzianej ilości lepiszcza na nawierzchni, skrapiarka
powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo- kontrolne oraz mechanizmy regulacyjne, pozwalające
na sprawdzenie i regulowanie parametrów takich jak:
— temperatury rozkładanego lepiszcza
— ciśnienia lepiszcza w kolektorze
— obrotów pompy dozującej lepiszcze
— prędkości poruszania się skrapiarki (dokładny pomiar i wskazanie w zakresie zwykle od 3 ÷ 6km/h)
— wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza ilości lepiszcza
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie, tak aby było możliwe zachowanie stałej
temperatury lepiszcza. Kolektor skrapiarki powinien być wyposażony w dysze szczelinowe oraz posiadać
regulację wysokości swego położenia nad powierzchnią jezdni, dla zapewnienia równomiernego pokrycia
nawierzchni lepiszczem z dwóch lub trzech dysz. Nie dopuszcza się stosowania skrapiarek, których kolektor
jest wyposażony w dysze stożkowe. Zależności pomiędzy wydatkiem lepiszcza a nastawami regulowanych
parametrów takich jak: ciśnienie, obroty pompy prędkość jazdy skrapiarki i temperatura lepiszcza powinny
być zawarte w aktualnych wynikach cechowania skrapiarki.
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki zawierające zależności
pomiędzy wydatkiem lepiszcza a następującymi parametrami:
— prędkością jazdy skrapiarki
— ciśnieniem lepiszcza
— obrotami pompy
— temperaturą lepiszcza.
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza w ilościach określonych w pkt. 2.3.1.1
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4.

TRANSPORT

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2.

Transport lepiszczy

Transport lepiszczy powinien odbywać się w cysternach samochodowych. Dopuszcza się stosowanie
beczek lub innych pojemników stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu lepiszczy powinny być
przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1m3, a każda przegroda
powinna mieć wykroje umożliwiające przepływ lepiszcza. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do
transportu lub składowania lepiszcza powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.
Transport zanieczyszczeń pozostałych po oczyszczeniu nawierzchni odbywa się
zaproponowanymi przez Wykonawcę, w sposób nie powodujący ponownego zabrudzenia jezdni.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót

środkami

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

Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przez
oczyszczenie mechaniczne. Po oczyszczeniu nawierzchni za pomocą sprzętu mechanicznego, należy
odpylić nawierzchnię za pomocą sprężonego powietrza. Odpylana powierzchnia musi być sucha.
5.3.

Odcinek próby

Przed przystąpieniem do skrapiania należy wykonać odcinek próbny, stanowiące fragment powierzchni
przewidzianej do skropienia, o szerokości pojedynczego pasa skrapiana i długości min. 100m, z którego
należy pobrać min. 2 próbki w celu sprawdzenia ilości lepiszcza na m2 oraz określenia poprawności
ustawień parametrów pracy skrapiarki pozwalających
na
skrapianie
w ilości
zgodnej
z założoną na podstawie badań laboratoryjnych.
5.4.

Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna być sucha i oczyszczona. Jeżeli oczyszczona warstwa została
zawilgocona, to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy.
Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia. Warstwa
nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek a w miejscach trudno dostępnych
ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową).
5.4.1. Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna mieścić się w przedziale od 20 do 40°C lub
zgodnie z zaleceniami producenta.
W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość.
Skropienie powinno być równomierne a ilość rozkładanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna być
równa ilości założonej w pkt. 2.3.1.1.
Skropiona emulsją asfaltową warstwa powinna być pozostawiona bez dopuszczania jakiegokolwiek ruchu
na okres niezbędny do całkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji.
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody;
orientacyjny czas wyprzedzenia, przy korzystnych warunkach atmosferycznych, wynosi co najmniej:
− 8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji
− 2h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji
− 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji
Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną
warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione.
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6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2.

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi ważne dokumenty
stwierdzające dopuszczenie Wyrobu do robót budowlanych oraz wyniki badań potwierdzające wymagane
parametry. Następnie Wykonawca powinien przeprowadzić sprawdzenie poprawnego wykonania
oczyszczenia powierzchni przewidzianej do skropienia, a następnie dokonać próbnego skropienia warstwy
w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i sprawdzenia wymaganej ilości lepiszcza
w zależności od rodzaju i stanu Warstwy przewidzianej do skropienia.
6.2.1.

Określenie wymaganej ilości skropienia

Metodyka badania wytrzymałości na ścinanie zgodnie z „Instrukcją laboratoryjnego badania sczepności
międzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera i wymagania techniczne sczepności. 2014”, z
zastosowaniem próbek Ø 100 mm lub Ø 150mm”. Badaniem referencyjnym jest badanie na próbkach Ø
150 mm. Badanie połączenia międzywarstwowego jako badanie kontrolne, powinno być wykonywane w
nawierzchniach dróg KR4÷7. Częstość wykonywanych badań powinna wynosić nie rzadziej niż jeden punkt
na 15 000 m2 wykonanej nawierzchni. W odniesieniu do dróg KR1÷3 badania kontrolne połączenia
międzywarstwowego nie są obligatoryjne, jednak należy je wykonywać w przypadkach budzących
wątpliwości co do jakości wykonanych robót.
Badanie pozwalaja na określenie naprężeń ścinających pomiędzy dwiema złączonymi emulsją warstwami
bitumicznymi. Wytrzymałości na ścinanie połączeń między warstwami:
— 1,0 MPa dla połączeń warstwa ścieralna/wiążąca
— 0,7 MPa dla połączeń warstw wiążąca/podbudowa,
— 0,6 MP podbudowa asfaltowa/podbudowa asfaltowa jeśli podbudowa jest układana w dwóch
warstwach,
— 1,3 MPa dla cienkich warstw <3,5 cm.
6.3.

Badania w czasie robót

6.3.1.

Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinna być oparta na atestach producenta. Atesty producenta powinny zawierać
informację m.in. o rodzaju asfaltu użytego do produkcji emulsji asfaltowej.
6.3.2.

Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza

Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. Kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza po
odparowaniu wody z emulsji należy wykonać za każdym razem podczas prowadzenia robót.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

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

Jednostka obmiarowa

Obmiaru oczyszczonej i skropionej powierzchni warstwy dokonuje się na budowie odpowiednio w
jednostkach:
— oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych - metr kwadratowy (m2)
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
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8.2.

Sposób odbioru robót

Odbiór oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru Robót zanikających
i ulegających zakryciu. Odbiorowi podlegają:
— oczyszczenie pod skropienie
— skropienie.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt..6 dały wyniki pozytywne. Do odbioru
Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli asfaltu i emulsji, ilości rozłożonego
lepiszcza oraz atesty producenta. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie wyników badań Wykonawcy
i oględzin warstwy.
W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres wykonania Robót poprawkowych. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem. Stosowanie obniżek
ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
9.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania obejmuje:
— mechaniczne
oczyszczenie
każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej
nawierzchni
z ewentualnym polewaniem wodą
— ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń
— odpylenie podłoża sprężonym powietrzem
— odwóz zanieczyszczeń na wysypisko, wraz z kosztem składowania i utylizacji
— ręczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych w miejscach niedostępnych dla urządzeń
mechanicznych
— zakup i transport lepiszcza, napełnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej temperatury
— wykonanie odcinka próbnego ze sprawdzeniem wymaganej ilości skropienia oraz ustawień
skrapiarki
— skropienie warstwy lepiszczem w ilości wynikającej z wyników uzyskanych w laboratorium
oraz na odcinku próbnym
— naprawa skropienia w wypadku jego uszkodzenia przez środki transportu lub inne maszyny czy
urządzenia
— wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń
— oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie
— wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB, zgodnie
z Dokumentacją Projektową.
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 12591

Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych.

Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych WT-2 część I i II
Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych WT-3
Polskie Normy powołane w WT-2
Polskie Normy powołane w WT-3

64

WT-2 2014 i 2016
Emulsje asfaltowe 2009

Przebudowa drogi gminnej w m. Połęcko
D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D.04.04.02
1.

PODBUDOWA Z
MECHANICZNIE

KRUSZYWA

ŁAMANEGO

STABILIZOWANEGO

WSTĘP

1.1.
Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem warstwy podbudowy z k ruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0/31,5mm w ramach inwestycji pt: ,,Przebudowa drogi gminnej w m. Połęcko”.
1.2.

Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako Dokument przy zlecaniu i realizacji robót, które zostaną wykonane w ramach
Zamówienia publicznego wymienionego w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.1.
1.3.

Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1, związanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w lokalizacjach zgodnych
z Dokumentacja Projektową o następujących parametrach:
− warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 10 cm, jezdnia
− warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 15 cm, jezdnia
− warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 – gr. 20cm., pobocza
− warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 – gr. 20cm., zjazdy
1.4.

Określenia podstawowe

1.4.1.

Podbudowa – dolna część konstrukcji nawierzchni drogowej przeznaczona do przenoszenia
obciążeń ruchu na podłoże. Podbudowa może się składać z podbudowy zasadniczej i pomocniczej.
Podbudowa może być wykonywana w kilku warstwach technologicznych
Podbudowa pomocnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążenia z podbudowy
zasadniczej na podłoże. Podbudowa pomocnicza może się składać z kilku warstw o różnych
właściwościach
Podbudowa zasadnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążenia z warstw wyżej
leżących na podbudowę pomocnicza lub podłoże
Kruszywo o ciągłym uziarnieniu – jest to kruszywo, które składa się z kruszywa grubego
i drobnego, które może być uzyskiwane bez rozzieleniana kruszywo grube i drobne lub przez
połączenie kruszywa grubego i drobnego
Pozostałe określenia podstawowe są PN-S-06102:1997,normami związanymi, wytycznymi
i określeniami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.4.

1.4.2.

1.4.3.
1.4.4.

1.4.5.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera.
2.

MATERIAŁY

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.2.

Rodzaje materiałów

Do wykonania podbudowy i warstw technologicznych przewidziano użycie kruszywa łamanego o ciągłym
uziarnieniu 0/31,5mm wg PN-EN 13242, lub mieszanek kruszyw łamanych różnych frakcji, które zmieszane
w odpowiedniej proporcji dadzą uziarnienie zgodne z pkt. 2.3.1. Dla takich kruszyw wymagana jest recepta
laboratoryjna, podająca proporcje mieszania poszczególnych frakcji kruszyw.
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2.3.

Wymagania dla materiałów

2.3.1.

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanek niezwiązanych 0/31,5 mm podbudowy pomocniczej (rys.1) oraz podbudowy
zasadniczej (rys.2 i 3) powinna mieścić się w obszarze dobrego uziarnienia wyznaczonym przez krzywe graniczne.
Rys.1 Uziarnienie mieszanki niezwiązanej odpowiednio 0/31,5 do podbudowy pomocniczej

Rys.2 Uziarnienie mieszanki niezwiązanej odpowiednio 0/31,5 do podbudowy zasadniczej

66

Przebudowa drogi gminnej w m. Połęcko
D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
Rys.3. Mieszanka niezwiązana 0/31,5 do nawierzchni z kruszywa niezwiązanego

Mieszanki niezwiązane przeznaczone do wykonania podłoża ulepszonego powinny spełniać wymagania
dotyczące nieprzenikania cząstek między podłożem ulepszonym a podłożem gruntowym, zgodnie z
zależnością:
(D15/d85) ≤ 5
w którym:
D15 - wymiar boku oczka sita przez które przechodzi 15% ziaren mieszanki niezwiązanej, z której jest
wykonane podłoże ulepszone [mm]
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża [mm]
Warunek ten zostaje automatycznie spełniony w przypadku zastosowania stabilizacji podłoża spoiwami
hydraulicznymi lub przy zastosowaniu warstwy geowłókniny separującej o gramaturze nie mniejszej niż
2
200g/m .
2.3.2.

Właściwości kruszywa

Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami WT-4 2010 – Mieszanki niezwiązane do dróg
krajowych : tablica 1 – strony 10, 11, 12, 13 – Wymagania wobec kruszyw do mieszanek nie związanych do
ulepszonego podłoża i warstw podbudowy.
Tablica 1. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie
z deklarowaną przez producenta wartością (S).
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Tablica 2: Wymagania wobec ciągłóósci uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach
podczas badań kontrolnych produkowanych mieszanek

2.3.3.

Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną
odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, to na polecenie Inżyniera,
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
3.

SPRZĘT

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3.
3.2.

Sprzęt do wykonania robót

Używany sprzęt powinien ponadto być zgodny z ofertą Wykonawcy przedstawioną w PZJ i zatwierdzoną przez
Inżyniera.
Do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie należy stosować:
− mieszarki i sortowniki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw - tylko w przypadku braku
możliwości zakupu mieszanki bezpośrednio u producenta
− równiarki albo układarki kruszywa
− spycharki lub kopraki
− walce ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statyczne
− cysterny z wodą z możliwością regulacji skropienia
− w miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne
lub małe walce wibracyjne
4.

TRANSPORT

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2.

Transport materiałów

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób, nie powodujący rozsegregowania
frakcji kruszywa oraz zmian wilgotności mieszanki.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót

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

Przygotowanie podłoża

Przygotowanie
podłoża
powinno
D.04.02.01 Warstwa odsączająca.
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5.3.

Przygotowanie kruszywa łamanego

Przygotowanie kruszywa łamanego polega na odsianiu i/lub wymieszaniu różnych frakcji w taki sposób,
aby uzyskać ciągłość uziarnienia zgodnie z wymaganiami oraz zwilżenie do wilgotności optymalnej
z tolerancją+10%, -20% jej wartości.
5.4.

Transport i rozścielenie kruszywa

Należycie wymieszane i zwilżone kruszywo należy dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających je
przed wysychaniem i segregacją.
Materiał wbudowywany w warstwę leżącą bezpośrednio na warstwie mrozoochronnej wbudowuje się za
pomocą równiarek, spycharek lub koparek i zagęszcza w jednej warstwie. Materiał wbudowuje się
wyłącznie poprzez stopniowe nasuwanie kruszywa na zagęszczoną warstwę mrozoochronną. Wyładunek i
transport materiału podbudowy i warstwy technologicznej odbywać się może wyłącznie po już rozłożonym
materiale tej warstwy. Unika się dzięki temu rozjeżdżania i rozluźnienia materiału warstwy
mrozoochronnej, mogących powstać podczas cofania samochodów z kruszywem do układarki.
5.5.

Odcinek próbny

Co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubości warstwy po zagęszczeniu
− określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaźnika zagęszczenia i nośności.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i
zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy.
2
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m . Odcinek próbny powinien być
zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy
po zaakceptowaniu wyników badań z odcinka próbnego przez Inżyniera. Odcinek próbny wykonuje się jeden
raz dla danego rodzaju i źródła materiału i należy go powtórzyć przy każdorazowej zmianie rodzaju i źródła
materiału.
5.6.

Profilowanie

Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo należy wyprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń
podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne
zagłębienia za pomocą równiarki lub spycharki.
5.7.

Zagęszczenie

Podbudowę należy zagęszczać walcami wibracyjnymi ogumionymi i stalowymi gładkimi. W ostatniej fazie
zagęszczania należy sprawdzić profil powierzchni podbudowy łatą, za pomocą sznurka lub inną metodą.
Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać warstwami określonymi przy zachowaniu wilgotności optymalnej
Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości i należy je sprawdzać dla każdej
zagęszczanej warstwy. Nośność badana płytą VSS na ostatniej warstwie podbudowy powinna odpowiadać
warunkom podanym w p. 5.9.7.
5.8.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym
stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia i zabrudzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch oraz powtórzyć badania zagęszczenia i nośności. Koszt napraw i powtórnych badań
wynikłych z niewłaściwego utrzymania lub zabrudzenia podbudowy obciąża Wykonawcę.
5.9.

Wymagania jakościowe wykonania podbudowy

5.9.1.

Zgodność rzędnych niwelety z projektem

Odchylenia rzędnych przekroju podłużnego w stosunku do projektu nie powinny przekraczać - 2 cm, + 1cm.
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5.9.2.

Równość podbudowy w przekroju podłużnym

Odchylenie profilu podłużnego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone zgodnie z
normą BN-68/8931-04,4-metrową łatą, nie powinny przekraczać przy układaniu mechanicznym:
− dla podbudowy jednowarstwowej lub układanej na warstwie technologicznej ± 10mm.
5.9.3.

Zgodność spadku podbudowy

Należy stosować spadki poprzeczne zgodne z założonymi w Dokumentacji Projektowej. Różnice wartości
wykonanych spadków poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny przekraczać wartości
bezwzględnej spadku więcej niż o ± 0,5%.
5.9.4.

Szerokość podbudowy

Szerokość podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową z uwzględnieniem projektowanych
odsadzek - czyli poszerzeń warstwy podbudowy w stosunku do warstw leżących powyżej. Odchylenia
szerokości, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczać +5cm i -1cm w stosunku
do Dokumentacji Projektowej.
5.9.5.

Ukształtowanie osi podbudowy

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5cm.
5.9.6.

Grubość warstwy podbudowy

Odchylenia grubości wykonanej podbudowy w stosunku do przyjętej w Dokumentacji Projektowej nie
powinny przekroczyć:
− dla podbudowy jednowarstwowej lub układanej na warstwie technologicznej ±10%.
5.9.7.

Nośność i zagęszczenie podbudowy

Wartość wtórnego modułu odkształcenia oraz wskaźnik odkształcenia po zagęszczeniu warstwy, badane
płytą statyczną typu VSS o średnicy D=300mm, powinny być zgodne z tablicą 2. Dla zakładanego
obciążenia
ruchem
moduł
odkształcenia
należy
wyznaczyć
dla
przyrostu
obciążenia
w zakresie od 0,25÷0,35MPa i dla końcowego obciążenia 0,45MPa. Moduły odkształcenia pierwotny E1 i
wtórny E2, obliczamy na podstawie wzoru:
E1 E2 = ¾ D ( ∆p/∆s) [MPa]
D
∆p
∆s

- średnica płyty (D=300), mm
- róŜnica nacisków (∆p=0,10), MPa
- przyrost osiadań odpowiadający róŜnicy nacisków, mm
Tablica 3: Wymagania nośności i zagęszczenia
Miejsce wbudowania

E2

I0

Podbudowa zasadnicza – dolna warstwa KR3 ÷KR7

≥ 180 MPa

≤ 2,20

Podbudowa pomocnicza KR3 – KR7

≥ 120 MPa

≤ 2,20

Podbudowa zasadnicza – dolna warstwa KR1 ÷KR2

≥ 140 MPa

≤2,20

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2.

Badania przed przystąpieniem do robót

6.2.1. Kontrola jakości materiałów w okresie przygotowania mieszanki
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw lub mieszanki kruszyw
przeznaczonych do wykonania Robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi, według zasad
określonych w p. 2, w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości
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określone w p. 2. W przypadkach wątpliwych lub spornych należy przeprowadzić badania w jednostce
specjalistycznej, które pozwolą na ocenę właściwości materiału w zakresie określonym w niniejszej
STWiORB.
6.2.2. Kontrolę jakości wykonania podłoża
Kontrola jakości wykonania podłoża polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej warstwy lezącej poniżej
z wymaganiami podanymi w stosownych STWiORB. W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji
ustalonych w mniejszych STWiORB, usterki w wykonaniu podłoża należy usunąć.
6.3.

Badania w czasie robót

Badania w czasie robót obejmują kontrolę uziarnienia na podstawie analizy sitowej wbudowywanej
mieszanki kruszywa łamanego, oraz nastepujących badań:
− wskaźnika piaskowego po 5-krotnym przekruszeniu,
− zawartość ziaren mniejszych od 0,075 mm,
Badania należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt.2.3.2. Częstotliwość badań : 1 badanie na
2
każde 3000m wbudowanego materiału.
Wilgotność naturalną materiału kontroluje się wg PN-EN 1097-5:2001. Do kontroli należy pobierać co
najmniej po dwie próbki z każdej dziennej działki roboczej oraz w przypadkach wątpliwych.
Kontrolę zagęszczenia i nośności podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy przeprowadzać
z częstotliwością przedstawioną w Tablicy 6.
Tablica 4. Częstotliwość badań zagęszczenia i nośności podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
Częstotliwość pomiarów
Lp.

Lokalizacja warstwy

Min. liczba badań na dziennej
działce roboczej

Max. powierzchnia warstwy
przypadająca na jedno badanie

1

Podbudowa na jezdni głównej

3

3000m

2

2

Podbudowa na pozostałych drogach

2

2000m

2

Wymagania dla zagęszczenia i nośności podano w p. 5.9.7
6.4.

Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 5.
Tablica 5: Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie
Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość pomiarów

1

Szerokość podbudowy

10 razy na 1km

2

Równość podłużna

co 20m łatą na każdym pasie ruchu

3

Równość poprzeczna
)
Spadki poprzeczne
*

10 razy na 1km

Rzędne wysokościowe
)
Ukształtowanie osi w planie
*

co 100m

4
5
6

7

Grubość podbudowy

10 razy na 1km

co 100m
Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie
2
rzadziej niż raz na 400 m
Przed odbiorem:
2
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m

)
* Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy -wykonać w punktach
głównych łuków poziomych
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6.5.

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 5.9
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie materiału, wyrównanie i powtórne zagęszczenie.
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez
spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne
zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność i zagęszczenie podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.
6.5.4. Rozluźnienie warstwy po której odbywa się transport
W przypadku gdy nastąpi rozjeżdżenie i rozluźnienie materiału w już zagęszczonej i odebranej warstwie
leżącej poniżej, na skutek prowadzenia transportu po tej warstwie, Wykonawca spulchni warstwę, jeśli
konieczne dowiezie nowy materiał, wyprofiluje i zagęści do wymaganych parametrów. Wykonawca ma
również obowiązek powtórzenia na koszt własny, badań zagęszczenia i nośności naprawionej warstwy,
zgodnie z wymaganiami Tab.4
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej warstwy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie.
2

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
8.2.

Sposób odbioru robót

Podbudowa podlega odbiorowi Robót zanikających albo odbiorowi częściowemu wg ogólnych zasad j.w.
8.3.

Dokumenty i badania do odbioru

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg p.6 dały wyniki pozytywne.
Badania polegają na sprawdzeniu:
− zgodności uziarnienia i właściwości materiałów
− zgodności podłużnych i poprzecznych spadków
− zgodności rzędnych niwelety z projektem
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−
−
−
−

równości podłużnej i poprzecznej
szerokości podbudowy
konstrukcji i grubości podbudowy zagęszczenia
nośności

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonania podbudowy z kruszywa łamanego obejmuje:
− zakup i transport mieszanki lub kruszywa do miejsc składowania
− sprawdzenie i ewentualną, naprawę podłoża
− przygotowanie mieszanki, w tym opracowanie ewentualnej recepty, odsianie, wymieszanie
i doprowadzenie do odpowiedniej wilgotności
− transport i wbudowanie
− wykonanie odcinków próbnych
− profilowanie
− zagęszczenie
− bieżące utrzymanie warstwy podbudowy w trakcie trwania innych Robót, niedopuszczenie
do zabrudzenia i rozluźnienia warstwy w przypadku dopuszczenia do ruchu środków transportowych
i/lub sprzętu
− naprawa i powtórzenie badań zagęszczenia i nośności warstwy leżącej poniżej układanej warstwy
podbudowy, w przypadku jej uszkodzenia podczas transportu kruszywa na podbudowy, utrzymanie
czystości w miejscu prowadzenia robót
− oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie
− wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń
− wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB zgodnie z
Dokumentacją Projektową i STWiORB.
10.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1367-1 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw
PN-EN 933-1: Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda
przesiewania
PN-EN 933-2: Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu ziarnowego. Nominalne
wymiary otworów sit badawczych
PN-EN 933-4: Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn.
Wskaźnik kształtu
PN-EN 933-8: Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część8: Ocena zawartości drobnych
cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. Załącznik A
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania odporności
na rozdrabnianie
PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie zawartości
wody przez suszenie w suszarce z wentylacją (wraz z późniejszymi poprawkami)
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości
ziarn i nasiąkliwości
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych
wobiektachbudowlanych i budownictwie drogowy
PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane
PN-EN 13286-47
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Metoda badania do
określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego wskaźnika nośności i
pęcznienia liniowego
PN-S-06102
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-EN 13242
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Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Załącznik B
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
WT 4: 2010 – Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 2013
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998
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D.05.03.05b

WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wartstwy wiążącej z betonu asfaltowego w
ramach inwestycji pt: ,,Przebudowa drogi gminnej w m. Połęcko”
1.2. Zakres stosowania SST
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót w ramach projektu wykonawczego dla zadania „ Przebudowa drogi gminnej w m. Połęcko”.
grub. warstwy wiążącej – 5 cm
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2
Mieszanki mineralno-asfaltowe 2014 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta.
W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy,
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 1310821.
Warstwę wiążącą i wyrównawczą z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii
ruchu od KR1 do KR6 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki
betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki
Kategori
a
ruchu
KR 1

Mieszanki o wymiarze D1), mm

AC16W
1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance.
tablicach 16,17, 18, 19, 20 WT-2 2010 w zależności od KR.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do
przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże.
1.4.2. Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową.
1.4.3. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości, ułożona na istniejącej warstwie w celu
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ułożenia kolejnej warstwy.
1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze
względu na największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.
1.4.6. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu
ciągłym lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.
1.4.7. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren
przechodzących przez określony zestaw sit.
1.4.8. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68].
1.4.9. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.
1.4.10. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.11. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje
na sicie 0,063 mm.
1.4.12. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.
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1.4.13. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz
mieszany
– kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia.
Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki
cząstkom zdyspergowanego asfaltu.
1.4.15.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.16. Symbole i skróty dodatkowe
ACW
- beton asfaltowy do warstwy wiążącej i
wyrównawczej PMB - polimeroasfalt,
D
- górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren
kruszywa), d - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren
kruszywa), C - kationowa emulsja asfaltowa,
NPD
- właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance
Determined; producent może jej nie określać),
TBR
- do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może
dostarczyć odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego
zobowiązany),
MOP
- miejsce obsługi podróżnych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB
DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Materiały stosowane do betonu asfaltowego do warstwy wyrównawczej i wiążącej
Rodzaje stosowanych materiałów do betonu asfaltowego do warstwy wyrównawczej i
wiążącej w zależności od kategorii ruchu podano w tablicy 2.
Tablica 2. Materiały do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego
Materiał
KR1 ÷ KR2
Mieszanka mineralnoasfaltowa o wymiarze D, [mm]
Granulat asfaltowy o wymiarze
U, [mm]
Lepiszcze asfaltowe

11a)

16

Kategoria ruchu
KR3 ÷ KR4
16

22

KR5 ÷ KR7
16

22

16a)

22,4
50/70
MG 50/70-54/64

22,4
31,5
22,4
31,5
35/50, 50,70
35/50
PMB 25/55-60
PMB 25/55-60
MG 50/70-54/64
PMB 25/55-80
MG 35/50-57/69
MG 35/50-57/69
Kruszywa mineralne
Tabele 7, 8, 9,10 wg WT-1 2014 [70]
a)Dopuszcza się AC11 do warstwy wyrównawczej dróg KR1 do KR4 przy spełnieniu wymagań
tablicy 17

2.3. Lepiszcza asfaltowe
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591, polimeroasfalty wg PNEN14023:2011/Ap1:2014-04 lub asfalty wielorodzajowe wg PN-EN 13924-2:2014-04/Ap1:2014-07.
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Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza nienormowe według
aprobat technicznych.
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4.
Asfalty wielorodzajowe powinny spełniać wymagania podane w
tablicy 5.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [22]
Lp.
1
2
3
4
5

6
7
8

9

Metod
a
WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE
Penetracja w 25°C
0,1 mm
PN-EN 1426 [19]
Temperatura mięknienia
°C
PN-EN 1427 [20]
Temperatura zapłonu,
°C
PN-EN 22592
nie mniej niż
[68]
% m/m
PN-EN 12592
Zawartość składników
[23]
rozpusz- czalnych, nie mniej
Zmiana masy po starzeniu (ubytek
PN-EN 12607-1
lub przyrost),
% m/m
[28]
nie więcej niż
%
PN-EN 1426 [19]
Pozostała penetracja po starzeniu,
nie mniej niż
°C
PN-EN 1427 [20]
Temperatura mięknienia po
starzeniu, nie mniej niż
°C
PN-EN 1427 [20]
Wzrost temp. mięknienia po
starzeniu, nie więcej niż
WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE
°C
PN-EN 12593 [24]
Temperatura łamliwości Fraassa,
nie więcej niż
Właściwości

Rodzaj asfaltu
35/50
50/70
35÷50
50÷58
240

50÷70
46÷54
230

99

99

0,5

0,5

53

50

52

48

8

9

-5

-8

Brak
Brak
wymaga
wymaga
Brak
Brak
11 Lepkość dynamiczna w 60°C
Pa s
PN-EN 12596[26]
wymaga
wymaga
Brak
Brak
12 Lepkość kinematyczna w 135°C
mm2/s PN-EN 12595[25]
wymaga
wymaga
Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie
asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi).
Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system
grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu.
10

Indeks penetracji

-

PN-EN 12591[22]

2.4. Kruszywo
Do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PNEN 13043 i WT-1 Kruszywa 2014, obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne i wypełniacz. W
mieszance mineralno-asfaltowej jako kruszywo drobne należy stosować mieszankę kruszywa
łamanego i niełamanego (dla KR1÷KR2 dopuszcza się stosowanie w mieszance mineralnej do
100% kruszywa drobnego niełamanego) lub kruszywo łamane.
Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to
należy przyjąć proporcje kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50.
Wymagania dla kruszyw według WT-1 Kruszywa 2014 są podane w tablicach poniżej.
a) Kruszywo grube do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego powinno spełniać
wymagania podane w tablicy 6.
Tablica 6.

Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej i wyrównawczej z
betonu asfaltowego
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Właściwości kruszywa
1

Uziarnienie według PN-EN
kategoria nie niższa niż:

2

Tolerancja

933-1;

uziarnienia; odchylenia
nie większe niż według

kategorii:

3
4

5

6

Zawartość pyłu według PN-EN 933-1 ;
kategoria nie wyższa niż:
Kształt kruszywa według PN-EN 933-3
lub według PN-EN 933-4; kategoria nie
wyższa niż:
Procentowa
zawartość
ziaren
o
powierzchni przekruszonej i łamanej w
kruszywie grubym według PN-EN 933-5 ;
kategoria nie niższa niż:
Odporność kruszywa na rozdrabnianie
według normy PN-EN 1097-2, badana
na kruszywie
o
wymiarze
10/14,

KR1÷KR2

KR3÷KR4

KR5÷KR7

GC85/20

GC90/20

GC90/20

G25/
15
G20/
15
G20/1
7,5

G25/
15
G20/
15
G20/1
7,5

G25/
15
G20/
15
G20/1
7,5

f2

f2

f2

FI35 lub SI35
Cdeklarowana

LA40

7

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6,
rozdział 7, 8 lub 9:

deklarowana
przez
producenta

8

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6,
rozdział 7, 8 lub 9:

deklarowana
przez
producenta

9

Mrozoodporność według PN-EN 1367-1,
badana na kruszywie 8/11, 11/16 lub
8/16; kategoria nie wyższa niż:
„Zgorzel
słoneczna” bazaltu
według PN-EN 1367-3;

10
11

12
13

Skład

chemiczny – uproszczony
opis petrograficzny według PN-EN

932-3
Grube zanieczyszczenia lekkie według
PN-EN 1744-1, p. 14.2; kategoria nie
Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego
chłodzonego
powietrzem
według PN-EN 1744-1, p. 19.1:

14

Rozpad
żelazowy
żużla
wielkopiecowego
chłodzonego
powietrzem
według PN-EN 1744-1, p. 19.2:

15

Stałość

objętości kruszywa z
żużla stalowniczego według
PN-EN 1744-1 ,

F2

SBLA
deklarowany
przez
producenta
mLPC 0,1

FI25 lub
SI25
C50/10

LA30

FI25 lub SI25
C50/10

LA30

deklarowa
na przez
producen
ta
deklarowa
na przez
producen
ta

deklarowana
przez
producenta

F2

F2

SBLA
deklarowa
ny przez
producen
ta
mLPC 0,1

deklarowana
przez
producenta

SBL A
deklarowany
przez
producenta
mL PC 0,1

wymagan
a
odpornoś

wymag
ana
odporn

wymagana
odporność

wymagan
a
odpornoś

wymag
ana
odporn

wymagana
odporność

V3,5

V3,5

V3,5

b) kruszywo niełamane drobne lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8 do warstwy wiążącej i wyrównawczej
z betonu asfaltowego powinno spełniać wymagania podane w tablicy 7.
Tablica 7. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do
D≤8 do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego
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Właściwości kruszywa

Lp.

Uziarnienie według PN-EN 933-1 , wymagana
kategoria:
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe
niż według kategorii:
Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 , kategoria
nie wyższa niż:
Jakość pyłów według PN-EN 933-9 ; kategoria nie
wyższa niż:
Kanciastość kruszywa drobnego według PN-EN
933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż:
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8
lub 9:
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 , rozdz. 7, 8 lub
9
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN
1744-1, p. 14.2, kategoria nie wyższa niż:

1
2
3
4
5
6
7
8

Wymagania w
zależności od
KR1 KR2 KR3

GF85 lub GA85
GTCNR

GTC20

KR5

GF85
GTC20

3
MBF10
EcsDeklarowana
deklarowana przez producenta
deklarowana przez producenta
mLPC0,1

c) kruszywo łamane drobne lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8 do warstwy wiążącej i wyrównawczej z
betonu asfaltowego powinno spełniać wymagania podane w tablicy 8.
Tablica 8.

Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do
D≤8 do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego

Lp.

Właściwości kruszywa

1

Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana
kategoria:
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż
według kategorii:
Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, kategoria nie
wyższa niż:
Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie
wyższa niż:
Kanciastość kruszywa drobnego według PN-EN 9336, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż:
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 , rozdz. 7, 8 lub
9:
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub
9
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN
1744-1, p. 14.2, kategoria nie wyższa niż:

2
3
4
5
6
7
8

Wymagania w zależności
od kategorii ruchu
KR1
KR3 
KR5 
KR4
KR7
GF85 lub GA85
GTCNR

GTC20

GTC20

16
MBF10
EcsDekl
a-

ECS30

ECS30

deklarowana przez producenta
deklarowana przez producenta
mLPC0,1

d) do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego, w zależności od kategorii ruchu,
należy stosować wypełniacz spełniający wymagania podane w tablicy 9.
Tablica 9. Wymagane właściwości wypełniacza*) do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego
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Właściwości kruszywa
Uziarnienie według PN-EN 933-10
Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie
wyższa niż:
Zawartość wody według PN-EN 1097-5, nie wyższa
niż:
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7

Wymagania w
zależności od
KR1 KR2 KR3 KR4 KR5 KR7
zgodnie z tablicą
24 wg PN-EN
MBF10
1 % (m/m)
deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym, zagęszczonym
wypełniaczu według PN-EN 1097-4, wymagana
V28/45
kategoria:
Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN
R&B8/25
13179-1, wymagana kategoria:
Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1,
WS10
kategoria nie wyższa niż:
Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym
CC70
według PN-EN 196-2, kategoria nie niższa niż:
Zawartość wodorotlenku wapnia w
KaDeklarowana
wypełniaczu mieszanym wg PN-EN
„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2 ,
BNDeklarowana
wymagana kategoria:
*) Można stosować pyły z odpylania, pod warunkiem spełniania wymagań jak dla wypełniacza zgodnie
z pktem 5 PN-EN 13043. Proporcja pyłów i wypełniacza wapiennego powinna być tak dobrana,
aby kategoria zawartości CaCO3 w mieszance pyłów i wypełniacza wapiennego nie była niższa niż
CC70.
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże
składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się
odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji.
2.5. Środek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność
mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny,
tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN
12697-11, metoda C wynosiła co najmniej 80%.
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.
2.6. Granulat asfaltowy
2.6.1. Właściwości granulatu asfaltowego
Granulat asfaltowy powinien spełniać wymagania podane w tablicy 10.
Tablica 10. Wymagania dotyczące granulatu asfaltowego
Warstwa wiążąca

Wymagania
Zawartość minerałów obcych
Właściwości

PIK

lepiszcz
a odzyskanego w granulacie asfaltowyma)
Pen.

Jednorodność

Kategoria FM1/01
Kategoria S70
Wartość średnia temperatury mięknienia nie może być
wyższa niż 70°C. Pojedyncze wartości temperatury
mięknienia nie mogą przekraczać 77°C
Kategoria P15
Wartość średnia nie może być mniejsza niż 15×0,1 mm.
Pojedyncze wartości penetracji nie mogą być mniejsze niż 10
× 0,1 mm
Wg tablicy 13

a) do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w granulacie asfaltowym wystarcza oznaczenie
temperatury mięknienia PiK. Tylko w szczególnych przypadkach należy wykonać oznaczenie
penetracji. Oceny właściwości lepiszcza należy dokonać wg pktu 4.2.2 normy PN-EN 13108-8
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Zawartość materiałów obcych w granulacie asfaltowym, oznaczona wg PN-EN 12697-42 ,
powinna spełniać wymagania podane w tablicy 11.
Tablica 11. Zawartość materiałów obcych w granulacie asfaltowym
Materiały obcea)

Kategoria
Grupa 1
Grupa 2
PM
[%(m/m)]
[%(m/m)]
PM1/0,1
<1
<0,1
PM5/0,1
<5
<0,1
PMdec
>5
>0,1
a) materiały obce grupy 1 i 2 zgodnie z pktem 4.1 normy PN-EN 13108-8 [52]
Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowym nie może być większy od
wymiaru D mieszanki mineralnej wchodzącej w skład mieszanki mineralno-asfaltowej.
Do obliczania temperatury mięknienia mieszaniny lepiszcza z granulatu asfaltowego i
pkt A.3, stosować następujące
dodanego asfaltu należy, zgodnie z PN-EN 13108-1, załącznik a,
równanie:
TPiKmix = α · TPiK1 +b · TPiK2
w którym:
TPiKmix – temperatura mięknienia mieszanki lepiszczy w mieszance mineralno-asfaltowej z dodatkiem
granulatu asfaltowego, [°C],
TPiK1 – temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu
asfaltowego, [°C], TPiK2 – średnia temperatura mięknienia dodanego
lepiszcza asfaltowego [°C],
a i b – udział masowy: lepiszcza z granulatu asfaltowego (a) i dodanego lepiszcza (b), przy a+b=1
2.6.2. Jednorodność granulatu asfaltowego
Jednorodność granulatu asfaltowego powinna być oceniana na podstawie rozstępu
procentowego udziału w granulacie: kruszywa grubego, kruszywa drobnego oraz pyłów, zawartości
lepiszcza oraz rozstępu wyników pomiarów temperatury mięknienia lepiszcza odzyskanego z
granulatu asfaltowego.
Wymagane jest podanie zmierzonej wartości jednorodności rozstępu wyników badań
właściwości przeprowadzonych na liczbie próbek n, przy czym n powinno wynosić co najmniej 5.
Liczbę próbek oblicza się, dzieląc masę materiału wyjściowego podanego w tonach [t], zaokrąglając w
górę do pełnej liczby.
Wymagania dotyczące dopuszczalnego rozstępu wyników badań granulatu asfaltowego
podano w tablicy 12.
Tablica 12. Dopuszczalny rozstęp wyników badań właściwości

Właściwość

Dopuszczalny rozstęp wyników
badań (Troż) partii granulatu
asfaltowego do zastosowania w
mieszance mineralno-asfaltowej
przeznaczonej do warstwy wiążącej

Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego, [°C]

8,0

Zawartość lepiszcza, [%(m/m)]

1,0

Kruszywo o uziarnieniu poniżej 0,063 mm [%(m/m)]

6,0

Kruszywo o uziarnieniu od 0,063 do 2 mm [%(m/m)]

16,0

Kruszywo o uziarnieniu powyżej 2 mm [%(m/m)]

16,0

2.6.3. Deklarowanie właściwości granulatu asfaltowego
–

–
–

W opisie granulatu asfaltowego producent powinien zadeklarować:
typ mieszanki lub mieszanek, z których pochodzi granulat (np. AC 16 S , droga DK 10), nie
dopuszcza się do stosowania granulatu, którego pochodzenia nie można udokumentować i
zadeklarować,
rodzaj kruszywa i średnie uziarnienie,
typ lepiszcza, średnią zawartość lepiszcza i średnia temperaturę mięknienia lepiszcza odzyskanego,
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–
maksymalną wielkość kawałków granulatu asfaltowego U GRA D/d.
Właściwości kruszywa z granulatu asfaltowego powinny spełniać wymagania określone dla
kruszywa w danej mieszance mineralno-asfaltowej.
Dopuszcza się deklarowanie właściwości kruszywa mineralnego w granulacie asfaltowym na
podstawie udokumentowanego wcześniej zastosowania.
2.6.4. Warunki stosowania granulatu asfaltowego
Granulat asfaltowy może być wykorzystywany do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej,
jeżeli spełnione są wymagania dotyczące końcowego wyrobu – mieszanki mineralno-asfaltowej z
Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych powinna spełniać warunki
jego dodatkiem.
kontrolowanego, mechanicznego dozowania granulatu asfaltowego podczas produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowej.
Granulat dodawany na zimno wymaga wyższego podgrzewania kruszywa, zgodnie z tablicą
13. Jeżeli granulat asfaltowy jest wilgotny to należy temperaturę kruszywa jeszcze podnieść o
korektę z tablicy 14. Pole szare w tablicy oznacza niepożądaną wilgotność oraz duży spadek
efektywności suszarki i otaczarki.
Tablica 13. Temperatura kruszywa w zależności od ilości zimnego i suchego granulatu asfaltowego

Należy oznaczyć wilgotność granulatu asfaltowego i skorygować temperaturę produkcji mma
zgodnie z tablicą 14 o tyle, aby nie została przekroczona dopuszczalna najwyższa temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) - patrz pkt 2.3.
Tablica 14. Korekta temperatury produkcji w zależności od wilgotności granulatu asfaltowego
Udział
granulatu
asfaltoweg
o M[%]
10
15
20
25
30

1

Wilgotność granulatu asfaltowego [%]
2
3
4
5

6

Korekta temperatury °C
4
6
8
10
12

8
12
16
20
24

12
18
24
30
-

16
24
32
40
-

20
30
40
50
-

24
36
48
60
-

Szare pola wskazują dodatek granulatu nieekonomiczny i niebezpieczny ze względu na duże
ilości pary wodnej powstającej przy odparowaniu wody z wilgotnego granulatu.
Dopuszcza się użycie granulatu asfaltowego w metodzie „na zimno” (bez wstępnego
ogrzewania) w ilości do 20% masy mieszanki mineralno-asfaltowej na podstawie wykazania
spełnienia wymagań podanych powyżej oraz spełniania właściwości mma.
Uwaga: Stosowanie granulatu asfaltowego nie może obniżać właściwości mieszanek mineralnoasfaltowych.
Do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem granulatu nie dopuszcza
się stosowania środków obniżających lepkość asfaltu.
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2.7. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z
tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia
różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją
ograniczającymi, należy stosować:
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych,
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza według norm lub aprobat
technicznych Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 „metodą na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.
2.8. Materiały do złączenia warstw konstrukcji
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy
stosować kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według
PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i
zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.
2.9. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej
Mogą być stosowane dodatki stabilizujące lub modyfikujące. Pochodzenie, rodzaj i
właściwości dodatków powinny być deklarowane. Należy używać tylko materiałów składowych o
ustalonej przydatności.
Ustalenie przydatności powinno wynikać co najmniej jednego z następujących dokumentów:
–
Normy Europejskiej,
–
europejskiej aprobaty technicznej,
–
specyfikacji materiałowych opartych na potwierdzonych pozytywnych zastosowaniach w
nawierzchniach asfaltowych.
Wykaz należy dostarczyć w celu udowodnienia przydatności. Wykaz może być oparty na
badaniach w połączeniu z dowodami w praktyce.
Zaleca się stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltowej środka obniżającego temperaturę
produkcji i układania.
Do mieszanki mineralno-asfaltowej może być stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg
PN-EN 13108-4, załącznik B.
2.10. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek
wykonanych zgodnie z normą PN-EN 13108-20 załącznik C oraz normami powiązanymi.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 15.
Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicach 16, 17 i 18, w zależności od
kategorii ruchu jak i zawartości asfaltu Bmin i temperatur zagęszczania próbek.
Tablica 15. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwy wiążącej i wyrównawczej, dla ruchu KR1÷KR7
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Właściwość

Przesiew, [% (m/m)]
AC16W
AC16W
KR1KR3od
do
od
do
100
100
90
100
90
100
65
80
70
90
55
80
25
55
25
50
5
15
4
12
3,0
8,0
4,0
10,0

AC11W
KR1od
do
100
90
100
60
85
30
55
6
24
3,0
8,0

AC22W
KR3od
do
100
90
100
65
90
45
70
20
45
4
12
4,0
10,0

Wymiar sita #, [mm]
31,5
22,4
16
11,2
8
2
0,125
0,063
Zawartość
Bmin4,8
Bmin4,6
Bmin4,6
Bmin4,4
lepiszcz
) Minimalna*)zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650
Mg/m3. Jeżeli
stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości
lepiszcza podaną
2,650
wartość należy pomnożyć przez współczynnik według równania: 

2.11.
Właściwości mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania betonu
asfaltowego do warstwy wiążącej i wyrównawczej
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 16, 17 i 18.
Tablica 16. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i
wyrównawczej, dla ruchu KR1 ÷ KR2

Właściwość
Zawartość
przestrzeni

wolnych

Warunki
zagęszczania
wg PN-EN
13108-20 [53]
C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń

Metoda i warunki badania

PN-EN 12697-8 [36],
p. 4

Wolne przestrzenie
wypełnione
lepiszczem

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń

PN-EN 12697-8 [36],
p. 5

Zawartość
wolnych
przestrzeni w mieszance mineralnej

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń

PN-EN 12697-8 [36],
p. 5

Odporność na
działanie wody

C.1.1,ubijanie,
2×35 uderzeń

PN-EN 12697-12 [38],
przechowywanie w 40°C
z jednym cyklem zamraa)
żania,
badanie w

AC11W

Vmin
3,0
V
VFBmin
65
VFBmax

VMAm in
14
ITSR80

AC16W

Vmin 3,0
Vmax 6,0
VFBmin 60
VFBmax
80

VMAmin 14

ITSR80

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania
ogólne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się
możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:
–
wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
–
układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,
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–
skrapiarka,
–
walce stalowe gładkie,
–
walce ogumione
–
szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
–
samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
–
sprzęt drobny.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania
ogólne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach
izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory
spustowe.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i
nadmiernym zawilgoceniem.
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie
będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać
do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy
emulsjach o pH ≤ 4).
Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi
w zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka
powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie,
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do
wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie
pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych
powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt
5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu
mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W wyniki badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów
pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Zamawiającego.
Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinien określać:
−
źródło wszystkich zastosowanych materiałów,
−
proporcje wszystkich składników mieszanki mineralnej,
−
punkty graniczne uziarnienia,
−
wyniki badań przeprowadzonych w celu określenia właściwości mieszanki i
porównanie ich z wymaganiami specyfikacji,
−
wyniki badań dotyczących fizycznych właściwości kruszywa,
−
temperaturę wytwarzania i układania mieszanki.
W zagęszczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych należy stosować
następujące temperatury mieszanki w zależności stosowanego asfaltu:
– 35/50 i 50/70: 135°C±5°C,
– MG 50/70-54/64 I MG 35/50-57/69: 140°C±5°C,
– PMB 25/ 55-60, PMB 25/55-80: 145°C±5°C.
Recepta powinna być zaprojektowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych przez
Inżyniera, do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów.
Jeżeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwórni lub od kilku
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producentów, to należy zapewnić zgodność typu i wymiaru mieszanki oraz spełnienie wymaganej
dokumentacji projektowej.
Każda zmiana składników mieszanki w czasie trwania robót wymaga akceptacji Inżyniera
oraz opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.
Podczas ustalania składu mieszanki Wykonawca powinien zadbać, aby projektowana
recepta laboratoryjna opierała się na prawidłowych i w pełni reprezentatywnych próbkach
materiałów, które będą stosowane do wykonania robót. Powinien także zapewnić, aby mieszanka i
jej poszczególne składniki spełniały wymagania dotyczące cech fizycznych i wytrzymałościowych
określonych w niniejszej specyfikacji.
Akceptacja recepty przez Inżyniera może nastąpić na podstawie przedstawionych przez
Wykonawcę badań typu i sprawozdania z próby technologicznej. W przypadku kiedy Inżynier, w
celu akceptacji recepty mieszanki mineralno-asfaltowej, zdecyduje się wykonać dodatkowo
niezależne badania, Wykonawca dostarczy zgodnie z wymaganiami Inżyniera próbki wszystkich
składników mieszanki.
Zaakceptowana recepta stanowi ważną podstawę produkcji.
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i
urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej
mieszanki). Inżynier dopuści do produkcji tylko otaczarki posiadające certyfikowany system
zakładowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-21.
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne,
powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników
oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu
lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z
układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać
wartości podanych w pkcie 2.2.
Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała
temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie
powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
podanej w tablicy 19. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralnoasfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni.
Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, do
których jest dodawany dodatek w celu obniżenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania lub gdy
stosowane lepiszcze asfaltowe zawiera taki środek.
Tablica 19. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC
Lepiszcze asfaltowe

Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 35/50
Asfalt 50/70
PMB 25/55-60
PMB 25/55-80
MG 50/70-54/64
MG 35/50-57/69

od 150 do 190
od 140 do 180
wg wskazań producenta
wg wskazań producenta
wg wskazań producenta
wg wskazań producenta

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dodatki modyfikujące lub stabilizujące do mieszanki mineralno-asfaltowej mogą być
dodawane w postaci stałej lub ciekłej. System dozowania powinien zapewnić jednorodność
dozowania dodatków i ich wymieszania w wytwarzanej mieszance. Warunki wytwarzania i
przechowywania mieszanki mineralno- asfaltowej na gorąco nie powinny istotnie wpływać na
skuteczność działania tych dodatków.
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod
warunkiem skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ,
rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach.
Produkcja powinna być tak zaplanowana, aby nie dopuścić do zbyt długiego
przechowywania mieszanki w silosach; należy wykluczyć możliwość szkodliwych zmian. Czas
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przechowywania – magazynowania mieszanki MMA powinien uwzględniać możliwości wytwórni
(sposób podgrzewania silosów gotowej mieszanki MMA i rodzaj izolacji), warunki atmosferyczne oraz
czas transportu na budowę.
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże (podbudowa lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę wiążącą lub wyrównawczą z
betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni:
–
ustabilizowane i nośne,
–
czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
–
wyprofilowane, równe i bez kolein,
–
suche.
Wymagana równość jest określona w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Jeżeli nierówności są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże.
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją
ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być
zapewniony odpływ wody.
Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać
poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej.
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w
betonie asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o
właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym).
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia
podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata.
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami
drogowymi według PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiałami według norm lub
aprobat technicznych.
Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań
poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralnoasfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych.
5.5. Próba technologiczna
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do
Inżyniera
próby
technologicznej,
która
ma
na
celu
przeprowadzenia w obecności
sprawdzenie
zgodności
właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy
zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować
mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy
otaczarki. W przypadku produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej w kilku otaczarkach próba
powinna być przeprowadzona na każdej wytwórni.
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa.
Do próby technologicznej Wykonawca użyje takich materiałów, jakie będą stosowane do
wykonania właściwej mieszanki mineralno-asfaltowej.
W czasie wykonywania zarobu próbnego dozowania ilościowe poszczególnych materiałów
składowych mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być zgodne z ilościami podanymi w
przedłożonej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Inżyniera recepcie. Sprawdzenie zawartości
asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. Sprawdzenie uziarnienia mieszanki
mineralnej wykonuje się poprzez analizę sitową kruszywa.
Do sprawdzenia składu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawartości asfaltu zaleca
się pobrać próbki z co najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. Tolerancje zawartości
składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego, powinny być
zawarte w granicach podanych w punkcie 6.
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w
silosie lub załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie
z metodą określoną w PN-EN 12697-27.
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.
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5.6. Odcinek próbny
Zaakceptowanie przez Inżyniera wyników badań próbek z próbnego zarobu stanowi
podstawę do wykonania przez Wykonawcę odcinka próbnego. Za zgodą Inżyniera można połączyć
wykonanie próby technologicznej z wykonaniem odcinka próbnego. W takim przypadku zaleca się
pobrać próbki mieszanki mineralno-asfaltowej do badań zza rozściełacza, wg pktu 4.3, 4.5, 4.6 PNEN12697-27.
W przypadku braku innych uzgodnień z Inżynierem, Wykonawca powinien wykonać odcinek
próbny co najmniej na trzy dni przed rozpoczęciem robót, w celu:
–
sprawdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,
–
określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w kontrakcie grubości warstwy,
–
określenia potrzebnej liczby przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy.
Do takiej próby Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jaki stosowany
będzie do wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m i
powinny być tak dobrane, aby na jego podstawie możliwa była ocena prawidłowości wbudowania i
zagęszczenia mieszanki mineralno- asfaltowej.
Grubość układanej warstwy powinna być zgodna z grubością podaną w dokumentacji
projektowej. Ilość próbek (rdzeni) pobrana z odcinka próbnego powinna być uzgodniona z
Inżynierem i oceniona pod względem zgodności z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Należy
pobrać minimum w dwóch przekrojach poprzecznych po dwie próbki (rdzenie).
Dopuszcza się, aby za zgodą Inżyniera, odcinek próbny zlokalizowany był w ciągu
zasadniczych prac nawierzchniowych objętych danym kontraktem.
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera
technologii wbudowania oraz wyników z odcinka próbnego.
5.7. Połączenie międzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia
między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem.
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między
warstwami.
Skropienie lepiszczem podłoża (np. podbudowa asfaltowa), przed ułożeniem warstwy wiążącej
z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze,
tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m2, przy czym:

zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem,
ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki; jeśli
mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza
do skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją.
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np.
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno
dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją
ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem.
Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed
układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce.
–
–

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z
zapisami w punktach 5.4 i 5.7.
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż +5oC.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2.
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Nie wolno wbudowywać betonu asfaltowego, gdy na podłożu tworzy się
zamknięty film wodny.
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w
tablicy 20. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża i
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obramowania (np. promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe). Temperatura powietrza
powinna być mierzona co najmniej
3 razy dziennie: przed przystąpieniem do robót oraz podczas ich wykonywania w okresach
równomiernie rozłożonych w planowanym czasie realizacji dziennej działki roboczej. Nie dopuszcza
się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
Podczas budowy nawierzchni należy dążyć do ułożenia wszystkich warstw przed sezonem
zimowym, aby zapewnić szczelność nawierzchni i jej odporność na działanie wody i mrozu. Jeżeli
w wyjątkowym przypadku zachodzi konieczność pozostawienia na zimę warstwy wiążącej lub
wyrównawczej, to należy ją powierzchniowo uszczelnić w celu zabezpieczenia przed szkodliwym
działaniem wody, mrozu i ewentualnie środków odladzających.
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym
temperaturę mieszania i wbudowania, należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.
Tablica 20. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2 m podczas wykonywania warstwy
wiążącej lub wyrównawczej z betonu asfaltowego

Rodzaj robót

Warstwa wiążąca

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
w czasie robót
w czasie 24 h
przed
przystąpieniem
+5

+5

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w
układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z
dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie
ręczne.
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi.
Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością
wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.9. Połączenia technologiczne
5.9.1. Wymagania ogólne
Połączenia technologiczne należy wykonywać jako:
złącza podłużne i poprzeczne (połączenia tego samego materiału wykonywanego w różnym
czasie),
–
spoiny (połączenia różnych materiałów oraz warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w
nawierzchni lub ją ograniczającymi).
Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne.
Złącza podłużnego nie można umiejscawiać w śladach kół. Należy unikać umiejscawiania
złączy w obszarze poziomego oznakowania jezdni. Złącza podłużne między pasami kolejnych
warstw technologicznych należy przesuwać względem siebie co najmniej 15 cm w kierunku
poprzecznym do osi jezdni. Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów
kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć względem siebie o co najmniej 2 m w kierunku
podłużnym do osi jezdni.
Połączenie nawierzchni mostowej z nawierzchnią drogową powinno być wykonane w
strefie płyty przejściowej. Połączenie warstw ścieralnej i wiążącej powinno być przesunięte o co
najmniej 0,5 m. Krawędzie poprzeczne łączonych warstw wiążącej i ścieralnej nawierzchni drogowej
powinny być odcięte piłą.
–

5.9.2. Złącza
5.9.2.1. Technologia rozkładania „gorące przy gorącym”
Do tej metody należy używać rozkładarek pracujących obok siebie. Wydajności wstępnego
zagęszczania stołami rozkładarek muszą być do siebie dopasowane. Przyjęta technologia robót
powinna zapewnić prawidłowe i szczelne połączenia układanych pasów warstwy technologicznej.
Warunek ten można zapewnić przez zminimalizowanie odległości między rozkładarkami tak, aby
odległość między układanymi pasami nie była większa niż długość rozkładarki oraz druga w
kolejności rozkładarka nadkładała mieszankę na pierwszy pas.
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5.9.2.2. Technologia rozkładania „gorące przy zimnym”
Wcześniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mieć wyprofilowaną krawędź
równomiernie zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa lecz powinna być skośna.
Można to uzyskać przez odcięcie wąskiego pasa wzdłuż krawędzi ciepłej warstwy.
Na krawędzi pasa warstw wiążącej należy nanieść materiał do złączy wg pktu 2.5, w ilości co
najmniej 50 g na 1 cm grubości warstwy na 1 metr bieżący krawędzi.
Na krawędź pasa warstw wiążącej nie należy nanosić lepiszczy używanych do połączenia
międzywarstwowego wg pktu 2.6.
5.9.2.3. Zakończenie działki roboczej
W przypadku wystąpienia przerw w układania pasa warstwy technologicznej na czas, po
którym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obniży się poza dopuszczalną granicę, przed
przystąpieniem do ułożenia kolejnego pasa warstwy należy usunąć ułożony wcześniej pas o
długości do 3 m. Należy usunąć fragment pasa na całej jego grubości. Na tak powstałą krawędź
należy nanieść lepiszcze lub inny materiał wg pktu 2.5, w ilości co najmniej 50 g na 1 cm grubości
warstwy na 1 metr bieżący krawędzi.
5.9.3. Spoiny
Spoiny należy wykonywać w wypadku połączeń warstwy wiążącej z urządzeniami w
nawierzchni lub ją ograniczającymi.
Spoiny należy wykonywać z materiałów termoplastycznych (taśmy, pasty) zgodnych z pktem 2.6.

5.10. Krawędzie
W wypadku warstw nawierzchni bez urządzeń ograniczających (np. krawężników) krawędziom
należy nadać spadki o nachyleniu nie większym niż 2:1, a za pomocą odpowiednich środków
technicznych wykonać krawędzie w linii prostej i docisnąć równomiernie na całej długości.
Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić
krawędź położoną wyżej, a w strefie zmiany przechyłki obie krawędzie. W tym celu boczną
powierzchnię krawędzi należy pokryć gorącym lepiszczem w ilości 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno być

naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawędzie nie uległy zabrudzeniu. Niżej położona
krawędź (z wyjątkiem strefy zmiany przechyłki) powinna pozostać nieuszczelniona.
Dopuszcza się jednoczesne uszczelnianie krawędzi kolejnych warstw, jeżeli warstwy były
ułożone jedna po drugiej, a krawędzie były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Jeżeli krawędź
położona wyżej jest uszczelniana warstwowo, to przylegającą powierzchnię odsadzki danej warstwy
należy uszczelnić na szerokości co najmniej 10 cm.
W wypadku nakładania warstwy na nawierzchnię przeznaczoną do ruchu należy
odpowiednio ukształtować krawędź nakładanej warstwy, łączącej ją z niższą warstwą, aby złagodzić
wjazd z niższej warstwy na wyższą. W tym celu należy:
– sfrezować klin niższej warstwy na głębokości od 0 do grubości nakładanej warstwy oraz na
długości równej co najmniej 125 krotności grubości nakładanej warstwy,
– przygotować podłoże zgodnie z pktem 5.4 i 5.7,
– ułożyć nakładaną warstwę o stałej grubości.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”
[1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym
B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów
wykonane przez dostawców itp.),
− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,
określone przez Inżyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
90

Przebudowa drogi gminnej w m. Połęcko
D.05.03.0b WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO
6.3. Badania w czasie robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
6.2.1. Dokumenty i wyniki badań materiałów
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym
B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów
wykonane przez dostawców itp.),
− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,
określone przez Inżyniera.
W przypadku zmiany rodzaju i właściwości materiałów budowlanych należy ponownie
wykazać ich przydatność do przewidywanego celu.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.2.2. Badanie typu
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca
przedstawi do akceptacji badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z wymaganymi w
normie PN-EN 13108-20 załącznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania. W przypadku
zaistnienia podanych poniżej sytuacji wymagających powtórzenia badania typu należy je ponownie
wykonać i przedstawić do akceptacji.
Badanie typu powinno zawierać:
a) informacje ogólne:
– nazwę i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej,
– datę wydania,
– nazwę wytwórni produkującej mieszankę mineralno –asfaltową,
– określenie typu mieszanki i kategorii, z którymi jest deklarowana zgodność,
– zestawienie metod przygotowania próbek oraz metod i warunków badania poszczególnych
właściwości,
b) informacje o składnikach:
– każdy wymiar kruszywa: źródło i rodzaj,
– lepiszcze: typ i rodzaj,
– wypełniacz: źródło i rodzaj,
– dodatki: źródło i rodzaj,
– wszystkie składniki: wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 21.
Tablica 21. Rodzaj i liczba badań składników mieszanki mineralno-asfaltowej
Składnik
Kruszywo
(PN-EN 13043 )
Lepiszcze
(PN-EN 12591, PNEN13924-2 ,
PN-EN 14023 )
Wypełniacz
(PN-EN 13043)
Dodatki
Granulat asfaltowy**)

Liczba badań

Właściwość
Uziarnienie
Gęstość
Penetracja lub
temNawrót sprężysty*)

Metoda badania
PN-EN 933-1
PN-EN 1097-6
PN-EN 1426 lub
PN-EN 1427
PN-EN 13398

Uziarnienie
Gęstość
Typ
Uziarnienie
Zawartość lepiszcza
Penetracja
odzyskanego lepiszcza

PN-EN 933-10
PN-EN 1097-7

1
1

PN-EN 12697-2
PN-EN 12697-1
PN-EN 12697-3 lub PNEN 12697-4 oraz PN-EN
1426
PN-EN 12697-3 lub PNEN 12697-4
1427
PN-EN 12697-5

1
1
1

Temperatura
mięknienia lepiszcza
gęstość

1 na frakcję
1 na frakcję
1
1

1

1
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*) dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023,
**) sprawdzane właściwości powinny być odpowiednie do procentowego dodatku; przy małym
procentowym dodatku stosuje się minimum wymagań.
c) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej:
– skład mieszaki podany jako wejściowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub
wyjściowy skład (w wypadku walidacji produkcji),
– wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 22.
Tablica 22. Rodzaj i liczba badań mieszanki mineralno-asfaltowej
Właściwość
Zawartość lepiszcza (obowiązkowa)
Uziarnienie (obowiązkowa)
Zawartość wolnych przestrzeni łącznie z
VFB i VMA przy wymaganej zawartości
przestrzeni
Vmax≤7%
wolnych
(obowiązkowa)
Wrażliwość na działanie wody
(powiązana funkcjonalnie)
Odporność
na
deformacje
trwałe
(powiązana
funkcjonalnie);
dotyczy
betonu asfaltowego zaprojektowanego do
maksymalnego obciążenia osi poniżej 130
Sztywność (funkcjonalna)
Zmęczenie (funkcjonalna) do nawierz-chni
zaprojektowanych wg kryterium opartym
na czteropunktowym zginaniu
Odporność
na
paliwo
(powiązana funkcjonalnie)
Odporność na środki odladzające
(powiązana funkcjonalnie)

Metoda badania

Liczba badań

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

1

PN-EN 12697-2

1

PN-EN 12697-8
Gęstość objętościowa wg PN-EN
12697-6, metoda B, w stanie
nasyconym
powierzch-niowo
suchym. Gęstość wg PN-EN
12697-5, metoda A, w wodzie
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-22 ,
mały aparat, metoda
B, w powietrzu,
przy wymaganej temperaturze

1

1

1

PN-EN 12697-26

1

PN-EN 12697-24 , załącznik D

1

PN-EN 12697-43

1

PN-EN 12697-41

1

Badanie typu należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 13108-20 przy pierwszym
wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu i powinno być powtórzone w wypadku:
− upływu trzech lat,
− zmiany złoża kruszywa,
− zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),
− zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN 13043, jednej z następujących
właściwości: kształtu, udziału ziaren częściowo przekruszonych, odporności na rozdrabnianie,
odporności na ścieranie lub kanciastości kruszywa drobnego,
− zmiany gęstości ziaren (średnia ważona) o więcej niż 0,05 Mg/m3,
− zmiany rodzaju lepiszcza,
− zmiany typu mineralogicznego wypełniacza.
Dopuszcza się zastosowanie podejścia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza to, że
w wypadku, gdy nastąpiła zmiana składu mieszanki mineralno- asfaltowej i istnieją uzasadnione
przesłanki, że dana właściwość nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej
wymaganej kategorii właściwości, to nie jest konieczne badanie tej właściwości w ramach badania
typu.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Uwagi ogólne
–
–

Badania dzielą się na:
badania Wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera)
– dodatkowe,
– arbitrażowe.
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6.4. Badania Wykonawcy
6.4.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno–asfaltowej powinny być
wykonywane w ramach zakładowej kontroli produkcji, zgodnie z normą PN-EN 13108-21.
Zakres badań Wykonawcy w systemie zakładowej kontroli produkcji obejmuje:
–
badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw
wypełniacza i dodatków),
–
badanie składu i właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralnoasfaltowej powinno być zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.
6.4.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem
sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników,
lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,
połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną
starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia
uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć.
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie. Inżynier
może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń
Inżynier może przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.5.
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:
–
pomiar temperatury powietrza,
–
pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg
PN-EN 12697-13),
–
ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
–
wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,
–
pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
–
pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4.4),
–
pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
–
ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
–
ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.
6.5. Badania kontrolne Zamawiającego
Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów
do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.)
spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru.
Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inżynier w obecności
Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o
ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. Wykonawca może pobierać i pakować próbki do
badań kontrolnych. Do wysłania próbek i przeprowadzenia badań kontrolnych jest upoważniony
tylko Zamawiający lub uznana przez niego placówka badawcza. Zamawiający decyduje o wyborze
takiej placówki.
Rodzaj i zakres badań kontrolnych Zamawiającego mieszanki mineralno-asfaltowej i
wykonanej warstwy jest następujący:
–
badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw,
wypełniacza i dodatków).
Mieszanka mineralno-asfaltowa a):
–
uziarnienie,
–
zawartość lepiszcza,
–
temperatura mięknienia odzyskanego lepiszcza,
–
gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki.
Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej:
–
pomiar temperatury powietrza podczas pobrania próby do badań,
–
pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej,
–
ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralnoasfaltowej.
Wykonana warstwa:
–
wskaźnik zagęszczenia
–
grubość warstwy lub ilość zużytego materiału,
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–
równość podłużna i poprzeczna,
–
spadki poprzeczne,
–
zawartość wolnych przestrzeni,
–
złącza technologiczne,
–
szerokość warstwy,
–
rzędne wysokościowe,
–
ukształtowanie osi w planie,
–
ocena wizualna warstwy.
a) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki.
6.5.1. Badanie materiałów wsadowych
Właściwości materiałów wsadowych należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek
w miejscu produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.
Do oceny jakości materiałów wsadowych mieszanki mineralno-asfaltowej, za zgodą
nadzoru i Zamawiającego mogą posłużyć wyniki badań wykonanych w ramach zakładowej kontroli
produkcji.
6.5.1.1. Kruszywa i wypełniacz
Z kruszywa należy pobrać i zbadać średnie próbki. Wielkość pobranej średniej próbki nie
może być mniejsza niż:
−
wypełniacz
2 kg,
−
kruszywa o uziarnieniu do 8 mm
5 kg,
−
kruszywa o uziarnieniu powyżej 8 mm
15 kg.
Wypełniacz i kruszywa powinny spełniać wymagania podane w pkcie 2.3.
6.5.1.2. Lepiszcze
Z lepiszcza należy pobrać próbkę średnią składająca się z 3 próbek częściowych po 2 kg. Z
tego jedną próbkę częściową należy poddać badaniom. Ponadto należy zbadać kolejną próbkę,
jeżeli wygląd zewnętrzny (jednolitość, kolor, zapach, zanieczyszczenia) może budzić obawy.
Asfalty powinny spełniać wymagania podane w pkcie 2.2.
6.5.1.3. Materiały do uszczelniania połączeń
Z lepiszcza lub materiałów termoplastycznych należy pobrać próbki średnie składające się z
3 próbek częściowych po 2 kg. Z tego jedną próbkę częściową należy poddać badaniom. Ponadto
należy pobrać i zbadać kolejną próbkę, jeżeli zewnętrzny wygląd (jednolitość, kolor, połysk,
zapach, zanieczyszczenia) może budzić obawy.
Materiały do uszczelniania połączeń powinny spełniać wymagania podane w pkcie 2.6.
6.5.2. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki
mineralno- asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.
Do oceny jakości mieszanki mineralno-asfaltowej za zgodą nadzoru i Zamawiającego mogą
posłużyć wyniki badań wykonanych w ramach zakładowej kontroli produkcji.
Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości
dopuszczalne i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek,
dokładność metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy.
Właściwości materiałów budowlanych należy określać dla każdej warstwy technologicznej, a
metody badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi poniżej, chyba że ST lub
dokumentacja projektowa podają inaczej.
6.5.2.1. Uziarnienie
Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może
odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek podanych w
tablicy 23, w zależności od liczby wyników badań z danego odcinka budowy. Wyniki badań nie
uwzględniają badań kontrolnych dodatkowych.
Tablica 23.

94

Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej
arytmetycznej wyników badań zawartości kruszywa

Przebudowa drogi gminnej w m. Połęcko
D.05.03.0b WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO

Kruszywo o wymiarze

Liczba wyników badań
od 3do 4 od 5 do 8 od 9 do 19

≥20

1

2

±4,0

±3,6

±3,2

±2,9

±2,4

±2,0

±3,0

±2,7

±2,4

±2,1

±1,8

±1,5

±5,0

±4,4

±3,9

±3,4

±2,7

±2,0

±4,0

±3,6

±3,3

±2,9

±2,5

±2,0

Od 0,063 mm do 2 mm

±8

±6,1

±5,0

±4,1

±3,3

±3,0

> 2 mm

±8

±6,1

±5,0

±4,1

±3,3

±3,0

-8
+5
-9
+5,0

-6,7
+4,7
-7,6
+5,0

< 0,063 mm [%(m/m) mieszanki gruboziarniste
< 0,063 mm [%(m/m) mieszanki drobnoziarniste
< 0,125 mm, [%(m/m)] mieszanki gruboziarniste
<0,125 mm, [%(m/m)] mieszanki drobnoziarniste

Ziarna grube
(mieszanki drobnoziarniste)
Ziarna grube
(mieszanki gruboziarniste)

-5,8 +4,5 -5,1 +4,3
-6,8
+5,0

-6,1
+5,0

-4,4
+4,1
-5,5
+5,0

±4,0
±5,0

6.5.2.2. Zawartość lepiszcza
Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralnoasfaltowej nie może odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem podanych
dopuszczalnych odchyłek, w zależności od liczby wyników badań z danego odcinka budowy
(tablica 24). Do wyników badań nie zalicza się badań kontrolnych dodatkowych.
Tablica 24. Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej
wyników badań zawartości lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)]
Liczba wyników badań
Rodzaj
1
2
Od 3 do 4
Od 5 do 8a)
Od 9 do 19a)
≥20
mieszanki
Mieszanki
±0,6
±0,55
±0,50
±0,40
±0,35
±0,30
gruboziarnist
Mieszanki
±0,5
±0,45
±0,40
±0,40
±0,35
±0,30
drobnoziarnist
a) dodatkowo dopuszcza się maksymalnie jeden wynik, spośród wyników badań wziętych do
obliczenia średniej arytmetycznej, którego odchyłka jest większa od dopuszczalnej odchyłki
dotyczącej średniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchyłki jak do
6.5.2.3. Temperatura mięknienia lepiszcza
Temperatura mięknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z
mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w
tablicy 25.
Tablica 25. Najwyższa temperatura mięknienia wyekstrahowanego asfaltu lub polimeroasfaltu
drogowego
Rodzaj lepiszcza
50/70
35/50
PMB-25/55-60
PMB 25/55-80
MG 35/50-57/69
MG 50/70-54/64

Najwyższa temperatura pięknienia °C
63
66
78
Wg wskazań producenta
Wg wskazań producenta
Wg wskazań producenta

6.5.2.4. Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralnoasfaltowej lub wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni nie może wykroczyć
poza wartości podane w pkcie 2.10 o więcej niż 1,5% (v/v).
6.5.3. Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej
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Temperatura powietrza powinna być mierzona przed i w czasie robót; nie powinna być
mniejsza niż podano w tablicy 20.
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni
polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajdującej się w zasobniku
rozściełacza i odczytaniu temperatury. Dodatkowo należy sprawdzać temperaturę mieszanki za
stołem rozściełacza w przypadku dłuższego postoju spowodowanego przerwą w dostawie
mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwórni. Jeżeli temperatura za stołem po zakończeniu postoju
będzie zbyt niska do uzyskania odpowiedniego zagęszczenia, to należy wykonać zakończenie
działki roboczej i rozpocząć proces układania jak dla nowej.
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej należy wykonać zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 12697-13.
Sprawdzeniu podlega wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie rozładunku do
zasobnika rozściełacza oraz porównaniu z normalnym wyglądem z uwzględnieniem uziarnienia,
jednorodności mieszanki, prawidłowości pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru
lub niedoboru lepiszcza.
6.5.4. Wykonana warstwa
6.5.4.1. Wskaźnik zagęszczenia i zawartość wolnych przestrzeni
Zagęszczenie wykonanej warstwy wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością
wolnych przestrzeni nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 26.
Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości.
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6.
Tablica 26. Właściwości warstwy AC

Warstwa

Wiążąca

AC 11 W, KR1-KR2

≥ 98

Zawartość
wolnych
przestrzeni
w warstwie
[%(v/v)]
2,0÷6,0

AC 16 W, KR1-KR2

≥ 98

2,0÷6,0

AC 16 W, KR3-KR7

≥ 98

3,0÷7,0

AC 22 W, KR3-KR7

≥ 98

3,0÷7,0

Typ i wymiar mieszanki

Wskaźnik
zagęszczeni
a [%]

Wskaźnik zagęszczenia i zawartość wolnych przestrzeni należy badać dla każdej warstwy i
na każde rozpoczęte 6000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek może
zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe).
6.5.4.2. Grubość warstwy lub ilość zużytego materiału
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 oraz ilość wbudowanego
materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od
projektu o wartości podane w tablicy 27.
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy
z reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki
częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do
odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy.
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych
oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym.
Tablica 27. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni,
[%]
Warunki oceny
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A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 6000 m2
lub
– droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia
większa niż 1000 m2 lub
2. – mały odcinek budowy

≤ 10
≤ 10

B – Pojedyncze oznaczenie grubości
≤ 15
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z opóźnieniem,
wartość z
wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy

6.5.4.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach
głównych łuków poziomych.
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 0,5%.
6.5.4.4. Równość podłużna i poprzeczna
Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas
technicznych oraz placów i parkingów należy stosować metodę pomiaru ciągłego równoważną
użyciu łaty i klina z wykorzystaniem planografu (w miejscach niedostępnych dla planografu pomiar
ciągły z użyciem łaty 4- metrowej i klina). Zasady wyznaczania oraz dopuszczalne odbiorcze
wartości odchyleń równości podłużnej warstwy określono w rozporządzeniu w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie.
Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas oraz placów i
parkingów należy stosować metodę pomiaru profilometrycznego równoważną użyciu łaty o długości
2 m i klina, umożliwiającą wyznaczenie odchylenia równości w przekroju poprzecznym pasa
ruchu/elementu drogi.
W miejscach niedostępnych dla profilografu pomiar równości poprzecznej warstw nawierzchni
należy wykonać z użyciem łaty i klina. Długość łaty w pomiarze równości poprzecznej powinien
wynosić 2 m. Pomiar powinien być wykonany nie rzadziej niż co 5 m.
Zasady wyznaczaniu odchylenia oraz wartości dopuszczalne odchyleń równości poprzecznej
przy odbiorze warstwy określono w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
6.5.4.5. Złącza technologiczne
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane,
wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w
jednym poziomie.
6.5.4.6. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni powinna być zgodna z
dokumentacją projektową, z tolerancją w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szerokość warstwy
wiążącej powinna być odpowiednio szersza, tak aby stanowiła odsadzkę dla warstwy ścieralnej. W
przypadku wyprofilowanej ukośnej krawędzi szerokość należy mierzyć w środku linii skosu.
6.5.4.7. Rzędne wysokościowe
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i
krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z dopuszczalną tolerancją ± 1 cm,
przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych
odchyleń.
6.5.4.8. Ukształtowanie osi w planie
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji
projektowej o więcej niż ± 5 cm.
6.5.4.9. Ocena wizualna warstwy
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony
spękań, deformacji, plam i wykruszeń.

wizualnie, powinien być jednorodny, bez

6.6. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
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ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych
dodatkowych. Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i
wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy
przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to
odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinków częściowych.
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.
6.7. Badania arbitrażowe
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją
uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które
nie wykonywało badań kontrolnych.
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona,
na której niekorzyść przemawia wynik badania.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego
(AC).
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Cena wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
opracowanie recepty laboratoryjnej,
wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzętu.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje:
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane
do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Specyfikacje techniczne (STWiORB)
1. DM-00.00.00
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10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w
niniejszej STWiORB)
2.
3.
4.

PN-EN 196-2
PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

5.

PN-EN 933-1

6.

PN-EN 933-3

7.

PN-EN 933-4

8.

PN-EN 933-5

9.

PN-EN 933-6

10. PN-EN 933-9
11. PN-EN 933-10

12. PN-EN 1097-2
13. PN-EN 1097-4
14. PN-EN 1097-5
15. PN-EN 1097-6
16. PN-EN 1097-7
17. PN-EN 1367-1
18. PN-EN 1367-3

19. PN-EN 1426
20. PN-EN 1427
21.
22.
23.
24.

PN-EN 1744-1
PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593

25. PN-EN 12595
26. PN-EN 12596
27. PN-EN 12606-1
28. PN-EN 12607-1
29. PN-EN 12607-3
30. PN-EN 12697-1
31. PN-EN 12697-2
32. PN-EN 12697-3

Metody badania cementu - Część 2: Analiza chemiczna cementu
Wapno budowlane – Część 2: Metody badań
Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1:
składu ziarnowego – Metoda przesiewania
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3:
kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4:
Oznaczanie kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu
Badania geometrycznych właściwości kruszyw –
procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w
przekruszenia lub łamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6:
właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszyw
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9:
zawartości drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10:
zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy
w strumieniu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –
oznaczania odporności na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –
Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na
czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na
czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej
słonecznej metodą gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury
Metoda Pierścień i Kula
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna
Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury
Fraassa
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkości kinematycznej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkości
metodą próżniowej kapilary
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny –
1: Metoda destylacji
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na
pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na
pod wpływem ciepła i powietrza – Część 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek
asfaltowych na gorąco - Część 1: Zawartość lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek
asfaltowych na gorąco - Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek
asfaltowych na gorąco - Część 3: Odzyskiwanie asfaltu:
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obrotowa
33. PN-EN 12697-4
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek
asfaltowych na gorąco - Część 4: Odzyskiwanie asfaltu destylacji frakcyjnej
34. PN-EN 12697-5
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek
asfaltowych na gorąco - Część 5: Oznaczanie gęstości
35. PN-EN 12697-6
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości
próbek mieszanki mineralno-asfaltowej
36. PN-EN 12697-8
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości
przestrzeni
37. PN-EN 12697-11
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
asfaltowych na gorąco – Część 11: Oznaczanie
pomiędzy kruszywem i asfaltem
38. PN-EN 12697-12

39. PN-EN 12697-13
40. PN-EN 12697-22
41. PN-EN 12697-24
42. PN-EN 12697-26
43. PN-EN 12697-27
44. PN-EN 12697-36

45. PN-EN 12697-39

46. PN-EN 12697-41

47. PN-EN 12697-42

48. PN-EN 12697-43
49. PN-EN 13043

50. PN-EN 13108-1
51. PN-EN 13108-4
52. PN-EN 13108-8
53. PN-EN 13108-20
54. PN-EN
13108-21
55. PN-EN 13179-1
56. PN-EN 13179-2
57. PN-EN 13398
58. PN-EN 13399
59. PN-EN 13587
100

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości
asfaltowych na wodę
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek
asfaltowych na gorąco - Część 24: Odporność na zmęczenie
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek
asfaltowych na gorąco - Część 26: Sztywność
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości
asfaltowych
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek
asfaltowych na gorąco - Część 39: Oznaczanie zawartości
metodą spalania
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek
asfaltowych na gorąco - Część 41: Odporność na płyny
oblodzeniu
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek
asfaltowych na gorąco - Część 42: Zawartość części
destrukcie asfaltowym
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek
asfaltowych na gorąco - Część 43: Odporność na paliwo
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
stosowanych na drogach, lotniskach i innych
przeznaczonych do ruchu
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1:
asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 4:
HRA
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 8:
asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20:
typu
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 21:
kontrola produkcji
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą pierścienia delta i kuli
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do
bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu
asfaltów modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie stabilności
magazynowania asfaltów modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie właściwości
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lepiszczy asfaltowych metodą rozciągania
60. PN-EN 13588
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji
asfaltowych metodą testu wahadłowego
61. PN-EN 13589
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie siły rozciągania
modyfikowanych – Metoda z duktylometrem
62. PN-EN 13703
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii odkształcenia
63. PN-EN 13808
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji
emulsji asfaltowych
64. PN-EN 13924-2
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów
specjalnych - Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe
64a. PN-EN 13924-2:
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów
2014-04/Ap1:2014-07
specjalnych - Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe –
Polskiej Normy
65. PN-EN 14023
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji
asfaltów
66. PN-EN 14188-1
Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 1: Wymagania wobec
zalew drogowych na gorąco
67. PN-EN 14188-2
Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 2: Wymagania wobec
zalew drogowych na zimno
68. PN-EN 22592
Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia –
Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda
69. PN-EN ISO 2592
Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla
Clevelanda
10.3. Wymagania techniczne i katalogi

70.
71.
72.
73.

WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwaleń na drogach krajowych. Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i
Autostrad z dnia 25 września 2014 r.
WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Zarządzenie nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad z dnia 25 września 2014 r.
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do Zarządzenia
nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r.

10.4. Inne dokumenty

74.
75.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr
227, poz. 1367 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
nr
43,
poz.
430
z
późniejszymi
zmianami
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D.05.03.05a

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego przy realizacji zadania: “Przebudowa drogi gminnej w miejscowoci Połęcko”.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych STWiORB DM-00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 2014 –
część I Mieszanki mineralno-asfaltowe i WT-2 2016 część II Nawierzchnie asfaltowe z mieszanki
mineralno-asfaltowej. Beton asfaltowy może być wytwarzany przez producenta posiadającego
certyfikowany system zakładowej kontroli produkcji, zgodny z normą PN-EN 13108-21, w ramach
którego dokonuje oceny właściwości użytkowych wyrobu wg systemu 2+.
W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy,
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 2014
punkt 8.4.2.
Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1
do KR6 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.9). Stosowane mieszanki betonu
asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki
Kategoria
ruchu

Mieszanki o wymiarze D1), mm

KR 1-2
AC 5 S, AC 8 S, AC 11 S
KR 3-4
AC 8 S, AC 11 S
AC 8 S, AC 11S
KR 5-6
1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance.
1.4. Określenia podstawowe wg WT-2
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do
przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże.
1.4.2. Warstwa technologiczna –jest to konstrukcyjny element nawierzchni układany w pojedynczej operacji
1.4.3. Warstwa-jest to element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiału, który może
składać się z jednej lub wielu warstw technologicznych.
1.4.4. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami
pojazdów.
1.4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.6. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze
względu na największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.
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1.4.7. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.
1.4.8. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren
przechodzących przez określony zestaw sit.
1.4.9. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDKiA
1.4.10. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki
cząstkom zdyspergowanego asfaltu.
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.12. Symbole i skróty dodatkowe
ACS
PMB
D
d
NPD
TBR
IRI
MOP

– beton asfaltowy do warstwy ścieralnej
– polimeroasfalt,
– górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
– dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
– właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance
Determined;
– do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może
dostarczyć
– (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości,
– miejsce obsługi podróżnych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB
DM-00.00.00 “Wymagania ogólne”.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Należy stosować asfalty drogowe Zarządzenia nr 54, Wymagania Techniczne – 2 Tabela nr 15.
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w normie PN-EN 12591
Polimeroasfalty powinny spełniać wymagania podane w normie PN-EN 14023
Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających
zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać
automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu.
Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy
pośredni z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością ± 5°C. Zaleca się wyposażenie
zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy
unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać
niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym.
2.3. Kruszywo
Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 i
WT- 1 2014 Kruszywa, obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa
powinny spełniać wymagania podane w WT-1 2014 Kruszywa – tablica 12, 13, 14, 15.
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże
składowiska
musi
być
równe,
utwardzone
i
odwodnione.
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Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji.
2.4. Środek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność
mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny,
Środek adhezyjny należy stosować w przypadku gdy przyczepność asfaltu do kruszywa, oznaczona
zgodnie z PN- EN 12697-11 część A (kruszywo 8/11 jako podstawowe), jest mniejsza niż 80%.
Jednocześnie gotowa mieszanka musi spełniać wymagania dotyczące odporności na działanie wody
wg PN-EN 12697-12.
Środek adhezyjny powinien spełniać wymagania określone w dokumencie dopuszczającym wyrób do
stosowania w budownictwie drogowym. Można stosować środki adhezyjne posiadające oznakowanie
CE dla których producent sporządził deklarację właściwości użytkowych
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach w warunkach
określonych przez producenta.
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi
Materiały stosowane do połączeń technologicznych powinny spełniać wymagania zawarte w
pkt. 7.6 WT-2 2016- część II.
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy
stosować kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PNEN 13808 (załącznik krajowy NA)
Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany
polimerem lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje się tylko pod cienkie warstwy asfaltowe
na gorąco.
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i
zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się
możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:
–
wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
–
układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,
–
skrapiarka,
–
walce,
–
lekka rozsypywarka kruszywa,
–
szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
–
samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
–
sprzęt drobny.
Sprzęt i urządzenia powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie
BHP oraz posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”
.
4.2. Transport materiałów
Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą
powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do
transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy
emulsjach o pH ≤ 4).
Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zależności
od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być
zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne
lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna
zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do
transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki
antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” .
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu
mieszanki mineralno-asfaltowej ( AC11S).
Przed zaplanowanym wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej, Wykonawca przedstawi
Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące producenta mieszanki oraz
odpowiednie dokumenty poświadczające, że materiały użyte do produkcji mieszanki spełniają
wymagania STWiORB.
Producent mieszanki mineralno-asfaltowej (wyrobu budowlanego) powinien posiadać certyfikowany
system zakładowej kontroli produkcji, zgodny z normą PN-EN 13108-21, w ramach którego
dokonuje oceny właściwości użytkowych wyrobu wg systemu 2+.
Zadaniem producenta mieszanki jest dobór materiałów składowych, kruszywa spełniającego
wymagania WT-1 2014 i lepiszcza wg PN-EN 12591 lub PN-EN 14023, oraz opracowanie składu
mieszanki pod względem uziarnienia i procentowej zawartości lepiszcza.
Producent mieszanki przeprowadza również badanie typu poprzez walidację laboratoryjną, a następnie
walidację produkcji na podstawie, której sporządza deklarację właściwości użytkowych wyrobu dla
zamierzonego zastosowania.
Deklaruje wszystkie właściwości użytkowe wyrobu łącznie z uziarnieniem wyjściowym mieszanki
mineralnej i zawartością asfaltu rozpuszczalnego oraz gęstością i gęstością objętościową mieszanki
mineralno-asfaltowej.
Mieszanka mineralno-asfaltowa przeznaczona do wbudowania powinna zawierać optymalną ilość
asfaltu i spełniać wymagania ST w całym zakresie dopuszczalnych zawartości asfaltu w mieszance.
Producent mieszanki mineralno-asfaltowej przeprowadza badanie typu przy każdej zmianie dostawcy
lub złoża materiału, jak również, po stwierdzeniu w trakcie wykonywanych badań zmiany cech
produkowanej mieszanki. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań w laboratorium
zaakceptowanym przez Zamawiającego lub posiadającym akredytację w zakresie badanych
właściwości, w celu wykazania, że wbudowywana mieszanka mineralno-asfaltowa w sposób ciągły
spełnia wymagania specyfikacji w okresie realizacji robót.

105

Przebudowa drogi gminnej w m. Połęcko
D.05.03.05a WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej
dla ruchu KR1-KR2 , KR3-KR4, KR-5-KR6 powinno być zgodne z tabelami 16, 17, 18, 19, 20 WT-2
2014, Zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i
urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne,
powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników
oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub
pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z
układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać
180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby
mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym.
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30oC od najwyższej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 2. W tej tablicy najniższa temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni.
Tablica 2. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65]
Lepiszcze asfaltowe
Asfalt 50/70
Asfalt
70/100
Wielorodzajowy35/50
Wielorodzajowy50/70

Temperatura mieszanki
[°C]
od 140 do 180
od 140 do 180
od 155 do 195
od 140 do 180
od 130 do 180
od 130 do 180

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników,
właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach.
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę
ścieralną z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni:
–
ustabilizowane i nośne,
–
czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
–
wyprofilowane, równe i bez kolein,
–
suche.
Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. W wypadku podłoża z warstwy starej
nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe
(pomiar łatą 4- metrową lub równoważną metodą)
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Klasa drogi
A, S,
GP
G

Element nawierzchni
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,
włączania i wyłączania
Jezdnie łącznic, jezdnie MOP,
utwardzone pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i
wyłączania, postojowe, jezdnie
łącznic, utwardzone pobocza

Maksymalna
nierówność podłoża
pod warstwę ścieralną
6
8
8

Z, L, D
Pasy ruchu
9
Jeżeli nierówności są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże.
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją
ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony
odpływ wody.
Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć.
Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać
poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej.
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w
betonie asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o
właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym).
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia
podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata.
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami
drogowymi według PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiałami według norm lub
aprobat technicznych.
Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań
poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralnoasfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych.
5.5. Próba technologiczna
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do
przeprowadzenia w obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie
zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować
otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań
należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki.
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa.
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w
silosie lub załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie
z metodą określoną w PN-EN 12697-27.
Na podstawie uzyskanych wyników Kierownik rejonu podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka
próbnego.
Uwaga:
Na 10 dni przed przystąpieniem do wykonywania warstwy z betonu asfaltowego Wykonawca w
obecności Inżyniera, podczas wykonywania próby technologicznej lub odcinka próbnego, pobierze do
badań próbki mieszanki zgodnie z PN-EN 12697-27 i przekaże do Zamawiającego wyniki badań.
Na podstawie pozytywnych wyników badań mieszanki i wyników badań z odcinka próbnego
Inżynier może podjąć decyzję o rozpoczęciu wykonywania warstwy.
5.6. Odcinek próbny
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca
wykona odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków
zagęszczania.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50
m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza
stosować do wykonania warstwy ścieralnej.
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Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera
technologii wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego.
5.7. Połączenie międzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia
między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem.
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między
warstwami.
Skropienie lepiszczem podłoża (np. podbudowa asfaltowa), przed ułożeniem warstwy ścieralnej
z betonu asfaltowego powinno być wykonane zgodnie z D.04.03.01.
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np.
ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie
potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć
z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce.
Wytrzymałość na ścinanie połączenia między warstwami asfaltowymi wiążąca/podbudowa powinna
być nie mniejsza niż 0,7 MPa. Badanie należy wykonać wg Instrukcji laboratoryjnego badania
sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera i wymagania techniczne
sczepności, Gdańsk 2014
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z
zapisami w punktach 5.4 i 5.7 i z zapisami zawartymi WT-2 2016 .
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż +5°C.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2.
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w
tablicy 10. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie
dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym
temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.
Tablica 4. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości podczas wykonywania warstw asfaltowych
Grubość
warstwy
[cm]

Warstwa asfaltowa

ścieralna z BA

≥3

Minimalna temperatura powietrza
-3 °C

0 °C

+5 °Ca)
X

temperatura podłoża co najmniej + 5 °C
b) do decyzji Inspektora Nadzoru
X – granica poniżej której obowiązuje zakaz wbudowywania mieszanki
a)

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 5.
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Tablica 5. Właściwości warstwy AC

Typ i
wymiar
mieszanki
AC5S, KR1-KR2

Projektowana
grubość
warstwy
technologiczne
2,0 ÷ 4,0

Wskaźnik
zagęszczeni
a [%]
≥ 98

Zawartość
wolnych
przestrzeni w
warstwie
1,0 ÷ 5,0

AC8S, KR1-KR2

2,5 ÷ 4,5

≥ 98

1,0 ÷ 4,5

AC11S,KR1-KR2

3,0 ÷ 5,0

≥ 98

1,0 ÷ 4,5

AC8S, KR3-KR6

2,5÷4,5

≥ 98

2,0÷5,0

AC11S,KR3-KR6

3,0 ÷ 5,0

≥ 98

2,0÷5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją
projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji,
oscylacji lub walce ogumione.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania, (tj. deklaracje właściwości użytkowych dla wszystkich stosowanych materiałów wraz z
oznakowaniem CE ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,
określone przez Inżyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Uwagi ogólne
–
–

Badania dzielą się na:
badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem
sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników,
lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,
połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną
starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie
stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć.
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inżynier
może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń
Inżynier może przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3.
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:
–
pomiar temperatury powietrza,
–
pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697- 13),
–
ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
–
wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,
–
pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
–
–
–
–

pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.
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6.3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów
do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają
wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i
wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania
odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie
będzie przy nich obecny.
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w
tablicy 6.
Tablica 6. Rodzaj badań kontrolnych
Lp.
Rodzaj badań
1
Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)
1.1
Uziarnienie
1.2
Zawartość
1.3
lepiszcza
1.4
Temperatura
mięknienia
lepiszcza
2
odzyskanego Gęstość i zawartość wolnych
2.1
przestrzeni próbki Warstwa asfaltowa
2.2
Wskaźnik zagęszczenia a)
2.3
Spadki
2.4
poprzeczne
2.5
Równość
2.6
lub ilość materiału
a) do każdejGrubość
warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna
próbka; w razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np.
nawierzchnie dróg w terenie zabudowy)
b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych
dodatkowych.
Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu
odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do
badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien
być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinków częściowych.
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrażowe
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione
wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium,
które nie
wykonywało badań kontrolnych.
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której
niekorzyść przemawia wynik badania.
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki
mineralno- asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.
Badania kontrolne składu mieszanki mineralno-asfaltowej polegają na wykonaniu ekstrakcji wg PN-EN
12697-1 i oznaczeniu składu ziarnowego wg PN EN 12697-2.
Dla badań kontrolnych wykonywanych dla potrzeb Zamawiającego należy przyjąć, że uziarnienie
każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od wartości
deklarowanych o więcej niż wartość dopuszczalnych odchyłek.
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Dopuszczalne odchyłki uziarnienia mieszanek drobnoziarnistych (<16 mm)
wynoszą dla
kruszywa przechodzącego przez sito: D ±4%, D/2 i sita charakterystycznego ±4%, < 2 mm ±3%, <
0,125 mm ± 2%, < 0,063 mm ± 1,0%.
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 oraz ilość wbudowanego
materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od
projektu o wartości podane w tablicy 15 WT-2 2016.
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z
reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki
częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do
odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy.
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych
oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. W przypadku
pojedynczych wyników pomiarów grubości wbudowanej warstwy dopuszcza się różnice w stosunku
do grubości przyjętej w projekcie konstrukcji nawierzchni nie więcej niż o 5% w przypadku warstwy
ścieralnej.
6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością
wolnych przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 11. Dotyczy
to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości.
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6.
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie może wykroczyć poza wartości
dopuszczalne kreślone w tablicy 11.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach
głównych łuków poziomych.
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.
6.4.2.5. Równość podłużna

i poprzeczna

Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu.
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas
należy stosować metodę pomiaru umożliwiającą obliczanie wskaźnika równości IRI. Wartość IRI
oblicza się dla odcinków o długości 50 m. Dopuszczalne wartości wskaźnika IRI wymagane przy
odbiorze nawierzchni określono w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne.
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz
placów i parkingów należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody
równoważnej, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej
niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona przez wartość odchylenia równości
(prześwitu), które nie mogą przekroczyć 6 mm. Przez odchylenie równości rozumie się największą
odległość między łatą a mierzoną powierzchnią.
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości wskaźnika równości IRI warstwy ścieralnej
nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas nie powinny być większe niż podane w tablicy 14.
Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym śladzie koła.
Tablica 8.

Dopuszczalne wartości wskaźnika równości podłużnej IRI warstwy ścieralnej
wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego

Klasa drogi

Element nawierzchni
Pasy:

A, S
GP

ruchu, awaryjne,
dodatkowe, włączania i
Jezdnie łącznic, jezdnie MOP,
utwardzone pobocza

Wartości wskaźnika
IRI [mm/m]
≤ 2,9
≤ 3,7
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Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania
i wyłączania, postojowe, jezdnie
łącznic, utwardzone pobocza

G

≤ 4,6

Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłużnej warstwy
ścieralnej nawierzchni dróg klasy Z i L nie powinna być większa niż 8 mm. Badanie wykonuje się
według procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy
stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i
klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie
ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu
dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej warstwy
ścieralnej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna być większa niż podana w
tablicy 9. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej
wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego

Tablica 9

Klasa drogi

Element nawierzchni
Pasy:

A, S
GP

G
Z, L, D

Wartości odchyleń
równości
poprzecznej [mm]

ruchu, awaryjne,
dodatkowe, włączania i
Jezdnie łącznic, jezdnie MOP,
utwardzone pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania
i wyłączania, postojowe, jezdnie
łącznic, utwardzone pobocza

≤6

Pasy ruchu

≤9

≤8
≤8

6.4.2.6. Właściwości przeciwpoślizgowe
Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg wyższych klas
powinien być określony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu opony
testowej.
Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niż co 50 m na
nawierzchni zwilżanej wodą w ilości 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien być przeliczany na wartość

przy 100% poślizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarą właściwości przeciwpoślizgowych
jest miarodajny współczynnik tarcia. Za miarodajny współczynnik tarcia przyjmuje się różnicę
wartości średniej E(μ) i odchylenia standardowego D: E(μ) – D. Długość odcinka podlegającego
odbiorowi nie powinna być większa niż 1000 m. Liczba pomiarów na ocenianym odcinku nie powinna
być mniejsza niż 10. W wypadku odbioru krótkich odcinków nawierzchni, na których nie można
wykonać pomiarów z prędkością 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyżowania, niektóre łącznice),
poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny być niższe
niż 0,47, przy prędkości pomiarowej 30 km/h.
Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie
od 4 do 8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji są określone w rozporządzeniu dotyczącym
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości miarodajnego współczynnika tarcia nie powinny być
mniejsze niż podane w tablicy 10. W wypadku badań na krótkich odcinkach nawierzchni, rondach
lub na dojazdach do skrzyżowań poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny
być niższe niż 0,44, przy prędkości pomiarowej 30 km/h.
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Tablica 10. Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia wymagane przed
upływem okresu gwarancyjnego

Klasa drogi

A, S

GP, G, Z

Element nawierzchni

Pasy ruchu
Pasy: włączania i wyłączania,
jezdnie łącznic
Pasy: ruchu, dodatkowe,
utwardzone pobocza

Miarodajny
współczynnik tarcia
przy prędkości
zablokowanej opony
60 km/h
90 km/h
-

≥ 0,37

≥ 0,44

-

≥ 0,36

-

6.4.2.7. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od
szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach,
powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją ± 1 cm, przy czym co
najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń.
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji
projektowej o ± 5 cm.
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane,
wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w
jednym poziomie.
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań,
deformacji, plam i wykruszeń.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego (AC).

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” .
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−
−
−
−

Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
opracowanie recepty laboratoryjnej,
wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
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− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
− odwiezienie sprzętu.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje:
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane
do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Rozporządzenie Rady Ministrów Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz.U. Poz. 329)
10.1. Szczególne specyfikacje techniczne (SST)
1.

DM-00.00.00

Wymagania ogólne

10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w
niniejszej STWiORB)
1. PN-EN 12697-6

2. PN-EN 12697-8
3. PN-EN 12697-11

4. PN-EN 12697-12
5. PN-EN 12697-13
6. PN-EN 12697-18
7. PN-EN 12697-22
8. PN-EN 12697-27
9. PN-EN 12697-36

10. PN-EN 13043

11. PN-EN 13108-1
12. PN-EN13108-20
13. PN-EN 13614
14. PN-EN 13808
15. PN-EN 14023
16. PN-EN 14188-1
17. PN-EN 14188-2
18. PN-EN 12697-1
19. PN-EN 12697-2
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Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralno- asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości
objętościowej metodą hydrostatyczną
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralno- asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralno- asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie
powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralno- asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralno- asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralno- asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralno- asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralno- asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralno- asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie
grubości nawierzchni asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton Asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji
asfaltów modyfikowanych polimerami
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno
Mieszanki mineralno-asfaltowe- Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych n gorąco- Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego
Mieszanki mineralno-asfaltowe- Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych n gorąco- Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego
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20. PN-EN 12697-5
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych gorąco- Część 5: Oznaczanie gęstości
21. PN-EN 12591
Asfalty i produkty asfaltowe- Wymagania dla asfaltów drogowych

10.3. Wymagania techniczne
18. WT-1 2014 Kruszywa. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwaleń na drogach krajowych - Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i
Autostrad z dnia 25.09.2014r.
19. WT-2 2014 część I Mieszanki mineralno-asfaltowe - Zarządzenie nr 54 Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r.
20. WT-2 Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Załącznik do zarządzenia Nr7 Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9.05.2016r.
10.4. Inne dokumenty
21.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz.
430) 21.Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych , GDDKiA.
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1.

POBOCZA I ZJAZDY UMOCNIONE KRUSZYWEM

WSTĘP

1.1.
Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
Robót związanych z utwardzeniem pobocza kruszywem 0/31,5 o grubości 20 cm.,wykonaniem zjazdów gr.
20 cm oraz uzupełnieniem kruszywa gr 22 cm w ramach inwestycji pt: ,,Przebudowa drogi gminnej w m.
Połęcko”.
1.2.
Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako Dokument przy zlecaniu i realizacji robót, które zostaną wykonane w ramach
Zamówienia publicznego wymienionego w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.1.
Zakres Robót objętych STWiORB
Roboty zawarte w specyfikacji, dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i
odbiorem utwardzonego pobocza kruszywem o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 gr. 20 cm., wykonaniem zjazdów o
gr. 20 cm. oraz uzupełnieniem kruszywa ngr. 22 cm. Pobocza i zjazdy wykonać zgodnie z dokumentacją
projektową.

1.3.

1.4.

Określenia podstawowe

1.4.1. Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.
1.4.2. Utwardzone pobocze – część pobocza drogowego, posiadająca w ciągu całego roku nośność
wystarczającą do przejęcia obciążenia statycznego od kół samochodów, dopuszczonych do ruchu na
drodze.
1.4.3. Utwardzenie podbudowy destruktem – proces technologiczny, polegający na odpowiednim
zagęszczeniu i powiązaniu destruktu bitumicznego, pozyskanego z istniejącej nawierzchni
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową i
poleceniami Inżyniera.
1.5.

2.

MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.2.

2.1.

2.2.

Materiały do wykonania robót

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub STWiORB.
2.2.2. Materiały do wykonania utwardzonego pobocza i zjazdu

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu utwardzonego pobocza i zjazdu jest:
a. Kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0/31,5. Wbudowany materiał będzie wolny od
zanieczyszczeń obcych.
.Materiał przed zastosowaniem zostanie złożony do akceptacji Inżyniera.
3.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.3.
3.1.

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:
3.2.
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–
–
–
–

równiarki albo układarki do rozkładania destruktu
skrapiarki
walce lub płytowe zagęszczarki wibracyjne,
koparki do wykonania koryta,

Należy korzystać ze sprzętu, który powinien być dostosowany swoimi wymiarami do warunków pracy w
korycie, przygotowanym do ułożenia konstrukcji utwardzonego pobocza i zjazdu.
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB,
instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
4.

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.4.

4.1.

4.2.

Transport materiałów

Materiały mogą być przewożone dowolnymi samowyładowczymi środkami transportu w sposób, nie
powodujący rozsegregowania frakcji mieszanki oraz zmian jej wilgotności. Materiał powinien być
chroniony przed zanieczyszczeniem.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.5.

Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB.

5.2.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1. roboty przygotowawcze,
2. zabezpieczenie nawierzchni jezdni wraz z oznakowaniem poziomym,
3. wykonanie koryta wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem poboczy i zjazdów,
4. ułożenie nawierzchni utwardzonego pobocza o grubości warstwy 15 cm,
5. roboty wykończeniowe.
Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB:
–
ustalić lokalizację terenu robót,
–
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz
ustalenia danych wysokościowych,
–
usunąć przeszkody, np. elementy dróg, ew. słupki, zatrawienie itd.,
–
ew. splantować pobocze istniejące,
–
zgromadzić wszystkie materiały potrzebne do rozpoczęcia budowy.

5.3.

Wykonanie koryta i przygotowanie podłoża
Koryto wykonuje się w przypadku utwardzania istniejącego gruntowego podłoża.
Koryto powinno być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem
nawierzchni. Wcześniejsze wykonanie koryta jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie posiadanych
maszyn. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i STWiORB, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane
lub zaaprobowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do profilowania dna koryta, podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża.
Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane
rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną
przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt, spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu,
5.4.
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w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania
wskaźnika zagęszczenia 1,00.
Profilowanie można wykonać ręcznie lub sprzętem dostosowanym do szerokości koryta. Ścięty grunt
powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania, które należy kontynuować do
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją
od-20% do +10%. Koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez
Inżyniera.
Jeżeli podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania nawierzchni można przystąpić
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Wytwarzanie mieszanki
Mieszankę o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność
zapewnienia jednorodności, tylko w wyjątkowych przypadkach Inżynier może dopuścić do wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna
być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający rozsegregowaniu i
wysychaniu
5.5.

Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki
Kruszywo powinno być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych spadków
i rzędnych wysokościowych.
Zaleca się, aby grubość pojedynczo układanej warstwy nie przekraczała 20 cm po zagęszczeniu.
Rozpoczęcie budowy następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.
W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja materiału, należy przed zagęszczeniem wymienić go na
materiał o odpowiednich właściwościach.
Zagęszczanie należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo
nakładającymi się, w kierunku górnej krawędzi. Nierówności i zagłębienia powstające w czasie
zagęszczania powinny być wyrównywane bieżąco przez spulchnienie warstwy materiału i dodanie bądź
usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. Do zagęszczenia zaleca się stosowanie maszyn
(np. walców, zagęszczarek płytowych) o szerokości dostosowanej do zakresu prowadzonych robót. Przy
wbudowywaniu i zagęszczaniu mieszanki należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe jego
wykonanie przy krawędzi jezdni. Styki powinny być równe i szczelne.
Wilgotność mieszanki podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją ±
2%. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotność mieszanki jest niższa od optymalnej, mieszanka powinna być zwilżona
określoną ilością wody i równomiernie wymieszana.
Przy wbudowywaniu i zagęszczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu należy zwrócić
szczególną uwagę na właściwe jego wykonanie przy krawędzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza
powinien być równy i szczelny.
5.6.

5.7.

Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. Do robót
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków
terenowych, takie jak:
–
wyrównanie poziomu utwardzonego pobocza i zjazdów
–
odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,
–
niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, np. zatrawienia,
–
roboty porządkujące otoczenie terenu robót.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.6.
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Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
–
uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania
materiałów wykonane przez dostawców itp.),
–
ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,
określone przez Inżyniera,
–
sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.2.

6.3.

Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

Lp.
1

Wyszczególnienie robót
Lokalizacja i zgodność granic terenu
robót z dokumentacją

2

Roboty przygotowawcze

3

Wykonanie koryta i
przygotowanie

4

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

5
6

Częstotliwo
ść

Wbudowanie i zagęszczanie
mieszanki kruszywa
Wykonanie robót wykończeniowych

1 raz

Wartości dopuszczalne
Wg pktu 5 i
dokumentacji

1 raz

Wg pktu 5.3

Bieżąco

Wg pktu 5.4

Jw.

Wg pktu 5.5

Jw.

Wg pktu 5.6

Ocena ciągła

Wg pktu 5.7

Badania po zakończeniu robót
Wykonane utwardzone pobocze powinno spełniać następujące wymagania:
–
szerokość może się różnić od szerokości projektowanej nie więcej niż +10 cm i -5 cm,
–
nierówności mierzone 4-metrową łatą nie mogą przekraczać:
10 mm,
–
spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją: ± 0,5%,
–
różnice wysokościowe z rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać:
+1 cm; -2 cm,
–
grubość nie może się różnić od grubości projektowanej o:
± 10%.
–
badanie nośności i zagęszczenia
–
ocena wizualna
Zaleca się badać grubość w 3 punktach lecz nie rzadziej niż raz na1000 m2 a pozostałe cechy co
100 m wzdłuż osi drogi. Badanie nośności i zagęszczenia płytą statyczną - 1 badanie na 1000 m2.
6.4.

7.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7.

7.1.

7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) .

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.8.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.9.
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Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej wykonania utwardzonego pobocza i zjazdu obejmuje:
–
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
9.2.

–
–
–
–
–
–
–
–

zabezpieczenie nawierzchni i oznakowania poziomego
oznakowanie robót,
przygotowanie podłoża,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
przygotowanie i dostarczenie kruszywa
ułożenie na grubość z zagęszczeniem zgodnie z dokumentacją,
wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza, zjazdów oraz uzupełnienie kruszywem według wymagań
dokumentacji projektowej, STWiORB,
odwiezienie sprzętu.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.

Normy

1.

PN-EN 13242

Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów
stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym
(patrz: poz. 7 i 8)

2.

PN-EN 13285

Mieszanki niezwiązane. Specyfikacje (patrz: poz.
7 i 8)

3.

PN-B-04481

Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu

4.

PN-EN 13043

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

5.

Normy ujęte w WT-2, WT-3 i WT-4

10.2.
Inne dokumenty
1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

2.
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warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 43,
poz. 430
WT – 2 : 2014 część I – MMA - wymagania techniczne

