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Wymagania ogólne D–00.00.00
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania ogólne dotyczące

wykonawstwa i odbioru robót budowlanych w ramach inwestycji – „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1647K

w m. Leśnica w km 4+783,00 – 5+707,00 w granicach istniejącego pasa drogowego”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1

niniejszej SST.

1.3. Zakres robót ujętych w SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  objętych

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi na poszczególne asortymenty  i należy je rozumieć i  oraz stosować w

powiązaniu z nimi.

1.4. Określenia stosowane w SST niezdefiniowane w materiałach ogólnodostępnych

1.4.1.  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego –  osoba  wyznaczona  przez  Zamawiającego  (o  której  wyznaczeniu

poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót. Ilekroć w SST występuje słowo „Inspektor”

oznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.4.2.  Polecenie Inspektora  – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej lub

ustnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie

budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

i  administracyjnymi, dziennik budowy oraz określoną w  specyfikacji przetargowej ilość egzemplarzy dokumentacji

projektowej oraz kompletów SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za wyznaczenie geodezyjnych punktów

pomiarowych.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczegółowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora

lub Zamawiającego stanowią część umowy, a  wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomić Inspektora, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu

ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać

zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału

tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W przypadku prowadzenia robót budowlanych „pod ruchem” Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania

ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie,  ścieżki  rowerowe,  ciągi  piesze,  znaki  drogowe,

bariery  ochronne,  urządzenia  odwodnienia  itp.)  na  terenie  budowy,  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu,  aż  do

zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim

zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania

budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany

przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo

ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia

zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały,  itp.,  zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo

pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne

ze względów bezpieczeństwa.

Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony  z

Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych,

których  treść  będzie zatwierdzona  przez Inspektora.  Tablice  informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w

dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
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Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony  w  cenę

kontraktową.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do

zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w

sposób uzgodniony z Inspektorem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca

odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony

środowiska  naturalnego.  Jeżeli  dla  przedsięwzięcia  wydano  decyzję  środowiskową,  wykonawca  ma  obowiązek

stosowania się do zapisów decyzji.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób

lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

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

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

◦ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

◦ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

◦ możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy,

na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych,  magazynach  oraz  w  maszynach  i

pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostępem osób trzecich.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę,

jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne,  takie  jak

rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  Wykonawca zapewni właściwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju

robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy  i

powiadomić Inspektora i  władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował

dostarczając wszelkiej  pomocy potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za  wszelkie

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w

sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców.  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia

zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.

Inspektor  będzie  na  bieżąco  informowany  o  wszystkich  umowach  zawartych  pomiędzy  Wykonawcą  a

właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor ani

Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w

warunkach umowy.

Wykonawca  robót  poniesie  wszystkie  koszty  związane  z  odszkodowaniami  za  zniszczone  składniki

majątkowe,  które  powstaną  przy  wykonywaniu  przebudowy  urządzeń infrastruktury  technicznej  zlokalizowanej  na

nieruchomości poza pasem drogi, w tym infrastruktury tymczasowej (np. most tymczasowy, objazdy).

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  nacisków  osi  na  drogach  publicznych  przy

transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Wykonawca  uzyska  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  i

uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym

takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora. Inspektor może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków

zostały usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych przez

pojazdy budowy.
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1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót  Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i  higieny

pracy.

W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od

daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki

sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru

ostatecznego.  Jeśli  Wykonawca w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora  powinien

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz

inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich

wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych  chronionych  praw  w  odniesieniu  do  sprzętu,

materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub  związanych  z  wykonywaniem  robót  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować

Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje

Wykonawca,  z  wyjątkiem  przypadków,  kiedy  takie  naruszenie  wyniknie  z  wykonania  projektu  lub  specyfikacji

dostarczonej przez Zamawiającego / Inspektora.

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają

materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono

inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu,

mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniające  równy  lub  wyższy  poziom  wykonania  niż

powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Różnice

pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i

przedłożone Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz  inne  pozostałości  o  znaczeniu

geologicznym  lub  archeologicznym  odkryte  na  terenie  budowy  będą  uważane  za  własność  Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych

poleceń  Wykonawca  poniesie  koszty  i/lub  wystąpią  opóźnienia  w  robotach,  Inspektora  po  uzgodnieniu  z

Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć

cenę kontraktową.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca  z  odpowiednim  wyprzedzeniem  uzgodnionym  z  Zamawiającym  /  Inspektorem  przed

zaplanowanym  wykorzystaniem  materiałów  przeznaczonych  do  robót  przedstawi  Inspektorowi  do  zatwierdzenia,

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów

jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła

uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze

źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  do  zatwierdzenia  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i

laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji,  uwzględniając  aktualne  decyzje  o

eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze

źródeł miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą

się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z  terenu wykopów,  dokopów i  miejsc  pozyskania materiałów miejscowych będą

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
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Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc  wskazanych  w

dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub

wskazań Inspektora / Zamawiającego.

Wykonawca  nie  będzie  prowadzić  żadnych  wykopów  w  obrębie  terenu  budowy  poza  tymi,  które  zostały

wyszczególnione  w  dokumentach  umowy,  chyba,  że  uzyska  na  to  pisemną  zgodę  Inspektora  /  Zamawiającego.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały  nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu.  Jeśli  Inspektor

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych

materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym

znajdują się niezbadane i  nie zaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się  z jego

nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału

w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  swoim  zamiarze  odpowiednio  wcześnie  przed

użyciem tego materiału (okres ten powinien uwzględniać czas niezbędny na wykonanie badań wymaganych przez

Inspektora ). Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,  zachowały  swoją jakość i  właściwości  i  były  dostępne do kontroli  przez

Inspektora. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych  z  Inspektorem  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawcę  i

zaakceptowanych Inspektora.

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności

stosowanych  metod  produkcji  z  wymaganiami.  Próbki  materiałów  mogą  być  pobierane  w  celu  sprawdzenia  ich

właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem

jakości.

W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki:

• Inspektor  będzie miał  zapewnioną współpracę i  pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie

przeprowadzania inspekcji,

• Inspektor  będzie  miał  wolny  dostęp,  w  dowolnym  czasie,  do  tych  części  wytwórni,  gdzie  odbywa  się

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,

• jeżeli  produkcja odbywa się w  miejscu nie należącym do Wykonawcy,  Wykonawca uzyska dla Inspektora

zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego

wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i

powinien odpowiadać właściwej organizacji robót.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i

gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.

4. TRANSPORT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót w terminie przewidzianym umową.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w

odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami  umowy  oraz  za  jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST

oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  stosowane  metody  wykonywania  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny

koszt,  z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
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piśmie przez Inspektora lub Zamawiającego.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nie  zwalnia  Wykonawcy  od

odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach

określonych w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  SST,  a  także  w  normach i  wytycznych.  Przy

podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy

produkcji  i  przy  badaniach materiałów, doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań naukowych oraz  inne  czynniki

wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektor powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora, pod groźbą

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

Wykonawca robót powinien opracować geodezyjną dokumentację powykonawczą.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem i  wykonaniem,  aby  osiągnąć  założoną

jakość  robót.  Wykonawca jest  odpowiedzialny  za pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne

do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów

oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  SST,  normach  i  wytycznych.  W

przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam określone,  Inspektor  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić

wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają

ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedury

badań.

Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor będzie

przekazywać  Wykonawcy  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne,

że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i

dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i

stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca i uznaje się, że są uwzględnione w cenie kontraktowej.

Wykonawca robót będzie sporządzał (poprzez osobę posiadającą stosowne uprawnienia) oraz przedstawiał do

zatwierdzenia uzgodnione z inwestorem w trakcie realizacji robót budowlanych zmiany w dokumentacji technicznej,

przedmiarach i kosztorysach.

6.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane

do badań. Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek

będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań

wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

Na  zlecenie  Inspektora  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą

wątpliwości  co do jakości,  o ile  kwestionowane materiały  nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z

własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji

Inspektora.

6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, w terminie

określonym z Inspektorem. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

• certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów

technicznych,

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

◦ Polską Normą lub

◦ aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są
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objęte certyfikacją określoną w pkt powyżej i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia  dostarczona do robót

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie  potrzeby  poparte

wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę

Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w

okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z

podaniem jej imienia i  nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,  dokonane trwałą techniką,  w

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone  Inspektorowi  do

ustosunkowania  się.  Decyzje Inspektora  wpisane do dziennika budowy  Wykonawca podpisuje z  zaznaczeniem ich

przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną

umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone przez Wykonawcę przekazane

Inspektorowi. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.

(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) – (3) następujące dokumenty:

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

• protokoły przekazania terenu budowy,

• umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,

• protokoły odbioru robót,

• protokoły z narad i ustaleń,

• korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu

na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w dokumentach budowy lub gdzie indziej w SST

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji

Inspektora na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą dla celów płatności na rzecz Wykonawcy.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż

linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót lub Inspektor nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w

m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane  przez

Inspektora.  Urządzenia i  sprzęt  pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia te  lub sprzęt

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania

robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom  SST lub

Inspektora.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie  zapewniając  w  sposób  ciągły  zachowanie  dokładności  wg  norm
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zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem odcinków  robót,  a  także  w

przypadku występowania dłuższej  przerwy  w  robotach.  Obmiar robót  zanikających przeprowadza się  w  czasie ich

wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do

obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni  lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami. Szkice mogą być

dołączone w formie oddzielnego załącznika do dziennika budowy.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

• odbiorowi częściowemu,

• odbiorowi ostatecznemu,

• odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu

robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie od daty zgłoszenia wpisem do dziennika

budowy, lub w innym terminie ustalonym z Wykonawcą i Inspektorem. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia

Inspektor  na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości  wykonanych części  robót. Odbioru częściowego robót

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor.

8.4. Odbiór na sieciach uzbrojenia technicznego przez Zarządców sieci
Odbiór robót na sieciach uzbrojenia technicznego polega na ocenie jakości wykonanych prac przez Inspektora

oraz  Przedstawiciela  Zarządcy  poszczególnej  sieci,  która  uległa  przebudowie  przy  inwestycji  drogowej.  Odbiór

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru ostatecznego robót.

Przed odbiorem robót na sieciach uzbrojenia technicznego należy odpowiednio wcześnie zawiadomić Przedstawiciela

Zarządcy sieci.

8.5. Odbiór ostateczny robót
8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny  zostanie dokonany  zgodnie z warunkami  umowy.  Odbiór ostateczny polega na finalnej

ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz

gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z

bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez

Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru  ostatecznego robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów robót

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej

lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w

trakcie realizacji umowy,

• szczegółowe  specyfikacje  techniczne  –  SST (podstawowe z  dokumentów umowy i  ew.  uzupełniające  lub

zamienne),

• recepty i ustalenia technologiczne,
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• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

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

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

• opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych  do

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i ew. PZJ,

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót

odpowiednim jednostkom,

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru  ustalonego

przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.6. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny zostanie dokonany zgodnie z warunkami umowy. Odbiór pogwarancyjny polega na

ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w

okresie  gwarancyjnym.  Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne

Rozliczenia i płatności będą dokonywane zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

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

4. Rozporządzenie MTiGM z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

5. Rozporządzenie  MTiGM  z  dn.  30.05.2000r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).
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Roboty przygotowawcze D–01.00.00
Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych D–01.01.01
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (skrót:  SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wytyczeniem trasy  drogowej  i  jej  punktów wysokościowych  w  ramach

inwestycji – „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1647K w m. Leśnica w km 4+783,00 – 5+707,00 w granicach

istniejącego pasa drogowego”.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1

niniejszej SST.

1.3. Zakres robót ujętych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady i wymagania dla prowadzenia robót związanych z

wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz

położenia obiektów inżynierskich w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

1.3.1. W zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:

• wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),

• wyznaczenie przekrojów poprzecznych,

• zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem oraz  oznakowanie  w  sposób

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

• wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty),

• sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów wysokościowych,

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Punkty główne trasy – punkty załamania osi i niwelety trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy

punkt trasy.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  SST  D–00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 2.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt pomiarowy
Do  wytyczenia  sytuacyjnego  trasy  i  punktów  wysokościowych  należy  stosować  sprzęt  skalibrowany  i

zapewniający prawidłowe wytyczenie trasy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).

Dane pomiarowe zawarte są w przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów

głównych trasy. Błędy te, jeżeli wynikają z materiałów przekazanych przez Zamawiającego powinny być usunięte na

jego koszt.  Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z

rzeczywistymi  rzędnymi  terenu.  Jeżeli  Wykonawca  stwierdzi,  że  rzeczywiste  rzędne  terenu  istotnie  różnią  się  od

rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora. 

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.
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5.3. Tyczenie osi trasy
Tyczenie  osi  trasy  należy  wykonać  w  oparciu  o  dokumentację  projektową  oraz  ewentualnie  inne  dane

geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy

geodezyjnej, (np. określonej w dokumentacji projektowej, założonej dla danej inwestycji).

Oś  trasy  powinna  być  wyznaczona  w  punktach  głównych  i  w  punktach  pośrednich  w  odległości  zależnej  od

charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne  wytyczonej  osi  trasy  w  stosunku do dokumentacji  projektowej nie może  być

większe niż 5 cm.  Rzędne niwelety  punktów osi  trasy  należy  wyznaczyć  z dokładnością do 1 cm w stosunku do

rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni

terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia

dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora.

5.5. Wyznaczenie położenia obiektów inżynierskich
Dla każdego z obiektów inżynierskiego należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez:

• wytyczenie osi obiektu,

• wytyczenie  punktów określających  usytuowanie  (kontur)  obiektu,  w  szczególności  przyczółków i  filarów,

ścian czołowych.

Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.3.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę  jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  wytyczeniem  trasy  i  punktów wysokościowych  należy

prowadzić  według  ogólnych  zasad  określonych  w  instrukcjach  i  wytycznych  GUGiK  (1,2,3,4,5,6,7)  zgodnie  z

wymaganiami podanymi w pkt 5.3.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór  robót  związanych  z  wytyczeniem  trasy  w  terenie  następuje  na  podstawie  szkiców  i  dzienników

pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Instrukcja techniczna 0–1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G–1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

3. Instrukcja techniczna G–2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

4. Instrukcja techniczna G–3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

5. Wytyczne techniczne G–3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

6. Wytyczne techniczne G–3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

7. Instrukcja techniczna G–4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
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Usunięcie drzew i krzewów D-01.02.01
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (skrót:  SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzewów w ramach inwestycji – „Przebudowa odcinka

drogi powiatowej nr 1647K w m. Leśnica w km 4+783,00 – 5+707,00 w granicach istniejącego pasa drogowego”.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1

niniejszej SST.

1.3. Zakres robót ujętych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady i wymagania dla prowadzenia robót związanych z

wszystkimi czynnościami mającymi na celu usunięcie drzew i krzewów w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia  podstawowe  są zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz z

definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków można stosować:

• piły mechaniczne,

• specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,

• koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew.

• inny sprzęt gwarantujący skuteczne i bezpieczne usunięcie drzew i krzewów.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów
Roboty  związane  z  usunięciem drzew  i  krzewów obejmują  wycięcie  i  wykarczowanie  drzew  i  krzewów,

wywiezienie  pni,  karpiny  i  gałęzi  poza  teren  budowy  na  wskazane  miejsce,  zasypanie  dołów.  Należy  zachować

szczególną ostrożność przy karczowaniu jeżeli w bezpośredniej bliskości znajdują się sieci uzbrojenia podziemnego,

mogące przebiegać w zakresie systemu korzeniowego drzew i krzewów.

Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w

dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzewów. Zgoda na prace związane z usunięciem

drzew i krzewów powinna być uzyskana przez Zamawiającego. W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt

jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie

tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. W

miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60 cm poniżej

niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 5.3.

Roślinność  istniejąca  w  pasie  robót  drogowych,  nie  przeznaczona  do  usunięcia,  powinna  być  przez

Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub

zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez

odpowiednie władze.

5.3. Usunięcie drzew i krzewów
Pnie drzew i krzewów wykazane w dokumentacji projektowej z przeznaczeniem do usunięcia powinny być

wykarczowane.

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy nasypów

i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody.

Wykonawca  ma  obowiązek  prowadzenia  robót  w  taki  sposób,  aby  drzewa  przedstawiające  wartość  jako  materiał

użytkowy nie utraciły tej właściwości w czasie robót. Zagospodarowanie, usunięcie lub zutylizowanie usuniętych drzew
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i krzewów należy do obowiązków Wykonawcy w porozumieniu z Zamawiajacym.

5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności
Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności należy do obowiązków Wykonawcy. Sposób zniszczenia lub

zutylizowania pozostałości powinien być zgodny z odpowiednimi przepisami prawa oraz z zachowaniem wszystkich

wymogów bezpieczeństwa. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu

budowy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków
Sprawdzenie jakości  robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności,  wykarczowania

korzeni  i  zasypania  dołów.  Zagęszczenie  gruntu  wypełniającego  doły  powinno  spełniać  odpowiednie  wymagania

określone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

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

8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót  polega  na  sprawdzeniu  zakresu  usunięcia  drzew i  krzewów oraz  kompletności  wykonanych

robót.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, przed

ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.
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Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny D–01.02.02
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (skrót:  SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny w ramach inwestycji – „Przebudowa

odcinka  drogi  powiatowej  nr  1647K  w  m.  Leśnica  w  km  4+783,00  –  5+707,00  w  granicach  istniejącego  pasa

drogowego”.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1

niniejszej SST.

1.3. Zakres robót ujętych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady i wymagania dla prowadzenia robót związanych z

wszystkimi czynnościami mającymi na celu zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny w zakresie inwestycji wymienionej

w pkt. 1.1.

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia  podstawowe  są zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz z

definicjami podanymi w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nienadającej się do powtórnego

użycia należy stosować:

• równiarki, spycharki, koparko-ładowarki

• łopaty, szpadle i  inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych – w  miejscach, gdzie prawidłowe

wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,

• samochody  samowyładowcze  –  w  przypadku  transportu  na  odległość  wymagającą  zastosowania  takiego

sprzętu.

• noże do cięcia darniny, łopaty i szpadle,

• inny sprzęt gwarantujący skuteczne i bezpieczne wykonanie robót.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny
Humus i darninę można przemieszczać z zastosowaniem sprzętu wymienionego w pkt. 3.2. 

W  przypadku  darniny  przeznaczonej  do  powtórnego  zastosowania,  powinna  ona  być  transportowana  w  sposób

niepowodujący uszkodzeń.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. Teren pod budowę

drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej

powinien być oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjęcie warstwy humusu
Warstwa  humusu  powinna  być  zdjęta  z  przeznaczeniem  do  późniejszego  użycia  przy  umacnianiu  skarp,

zakładaniu  trawników,  sadzeniu  drzew  i  krzewów.  Zagospodarowanie  nadmiaru  humusu  powinno  być  wykonane

zgodnie z ustaleniami SST i dokumentacji projektowej.

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni  całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w

dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora.

Grubość  zdejmowanej  warstwy  humusu  (zależna  od  głębokości  jego  zalegania,  wysokości  nasypu,  potrzeb  jego

wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez

Inspektora. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez

Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy.

Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia

gliną lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjęcie darniny
Jeżeli powierzchnia terenu w obrębie pasa przeznaczonego pod budowę trasy drogowej jest pokryta darniną
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przeznaczoną do umocnienia skarp, darninę należy zdjąć w sposób, który nie spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać

w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. 

Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed powtórnym wykorzystaniem musi

być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie rodzimym. Jeżeli brak miejsca na takie rozłożenie darniny, to

należy ją magazynować w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin darninę należy  składować w  warstwach

trawą do dołu. W pozostałym okresie darninę należy składować warstwami na przemian trawą do góry i trawą do dołu. 

Darninę nienadającą się do powtórnego wykorzystania należy usunąć mechanicznie, z zastosowaniem równiarek lub

spycharek i wywieść z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola usunięcia humusu i/lub darniny
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu i/ lub darniny.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.
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Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów D–01.02.04
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (skrót:  SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów w ramach inwestycji –

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1647K w m. Leśnica w km 4+783,00 – 5+707,00 w granicach istniejącego

pasa drogowego”.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1

niniejszej SST.

1.3. Zakres robót ujętych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady i wymagania dla prowadzenia robót związanych z

wszystkimi czynnościami mającymi na celu rozbiórkę elementów dróg, ogrodzeń i przepustów w zakresie inwestycji

wymienionej w pkt. 1.1to jest:

• warstw nawierzchni,

• krawężników, obrzeży i oporników,

• ścieków,

• chodników,

• ogrodzeń,

• barier i poręczy,

• znaków drogowych,

• przepustów.

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia  podstawowe  są zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz z

definicjami podanymi w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST  D–00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 2.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być wykorzystany

sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

• spycharki, ładowarki, koparko-ładowarki, koparki,

• żurawie samochodowe, samochody ciężarowe,

• zrywarki,

• młoty pneumatyczne, piły mechaniczne,

• frezarki nawierzchni.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał  z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka transportu zależy od

odległości i warunków lokalnych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich

elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inspektora. Jeśli

dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inspektora może polecić

Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inspektora.
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W przypadku robót rozbiórkowych należy dokonać:

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

• demontażu  prefabrykowanych  elementów  (np.  rur  przepustów,  elementów  skrzynkowych,  ramowych)  z

uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu ław, względnie ostrożnego rozebrania konstrukcji

kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy założeniu ponownego ich wykorzystania,

• oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia (z zaprawy, kawałków betonu, 

izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie  elementy  możliwe  do  powtórnego  wykorzystania  powinny  być  usuwane  bez  powodowania  zbędnych

uszkodzeń.  O  ile  uzyskane  elementy  nie  stają  się  własnością  Wykonawcy,  powinien  on  przewieźć  je  na  miejsce

składowania w porozumieniu z Zamawiającym.

Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.

Doły  (wykopy) powstałe  po rozbiórce elementów dróg,  ogrodzeń i  przepustów znajdujące się  w  miejscach,  gdzie

zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W

szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  wykonanych  robót  rozbiórkowych  oraz

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i przepustów

powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST D–02.00.00 „Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.
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Frezowanie nawierzchni asfaltowych D–01.02.05
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (skrót:  SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych w ramach inwestycji – „Przebudowa

odcinka  drogi  powiatowej  nr  1647K  w  m.  Leśnica  w  km  4+783,00  –  5+707,00  w  granicach  istniejącego  pasa

drogowego”.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1

niniejszej SST.

1.3. Zakres robót ujętych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady i wymagania dla prowadzenia robót związanych z

wszystkimi czynnościami mającymi na celu frezowanie nawierzchni asfaltowych w zakresie inwestycji wymienionej w

pkt.  1.1.  Frezowanie  nawierzchni  asfaltowych  ma  na  celu  wyprofilowanie  istniejących  warstw  bitumicznych  pod

warstwy bitumiczne nawierzchni projektowanej.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.  Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno – kontrolowany proces skrawania górnej warstwy nawierzchni

asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość.

1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w

SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do frezowania
Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na określoną

głębokość.  Frezarka  powinna  być  sterowana  elektronicznie  i  zapewniać  zachowanie  wymaganej  równości  oraz

pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. 

Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od zakresu robót. Przy pracach prowadzonych w terenie

zabudowanym frezarki muszą, a poza nimi powinny, być zaopatrzone w systemy odpylania.

Do  cięcia  istniejącej  nawierzchni  (min.  na  odcinkach  początkowych  i  końcowych  robót)  stosować  tarczowe  piły

mechanicznie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport frezowanego materiału
Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez postojów.

Materiał może być wywożony dowolnymi środkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Cięcie nawierzchni
Na  odcinkach  początkowym  i  końcowym  oraz  na  krawędziach  podłużnych  robót  w  zakresie  frezowania

wykonać cięcie nawierzchni tarczową piłą mechaniczną.

5.3. Wykonanie frezowania
Nawierzchnia  powinna  być  frezowana  do  głębokości,  szerokości  i  pochyleń  zgodnych  z  dokumentacją

projektową i SST. Jeżeli ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze względów

bezpieczeństwa należy spełnić następujące warunki:

• należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię,

• przy  frezowaniu  poszczególnych  pasów  ruchu,  wysokość  podłużnych  pionowych  krawędzi  nie  może

przekraczać 40 mm,

• krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte.

5.4. Frezowanie warstwy ścieralnej przed ułożeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych
Do frezowania należy użyć frezarek sterowanych elektronicznie, względem ustalonego poziomu odniesienia,

zachowując spadki poprzeczne i niweletę drogi. Nawierzchnia powinna być sfrezowana na głębokość projektowaną z

dokładnością ± 5 mm.

5.5. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzchni
Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje kilka lub wszystkie warstwy nawierzchni na
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głębokość określoną w dokumentacji projektowej.

5.6. Materiał uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych
Materiał  uzyskany  z  frezowania  nawierzchni  bitumicznych,  a  nie  wykorzystany  w  ramach  zamierzenia

budowlanego,  stanowi  materiał  Zamawiającego.  Miejsce  transportu  i  składowania  destruktu  bitumicznego  należy

uzgodnić z Zamawiającym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych
6.2.1. Minimalna częstotliwość pomiarów

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno
Lp. Właściwość nawierzchni Minimalna częstotliwość pomiarów

1 Równość podłużna wg 6.2.2.

2 Równość poprzeczna wg 6.2.2.

3 Spadki poprzeczne co 50 m, na łukach co 5 m

4 Głębokość frezowania na bieżąco

6.2.2.Ocena równości nawierzchni

W zależności od metodologi badań równości nawierzchni minimalne wymagania dotyczące oceny równości

podłużnej, poprzecznej oraz rzędnych wysokościowych dla powierzchni sfrezowanej nawierzchni należy przyjmować

zgodnie  z  Załącznikiem  nr  6  do  RMTiGM  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.) jak dla podbudowy zasadniczej.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. BN–68/8931–04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

2. RMTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.

z 1999r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.)
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Roboty ziemne D–02.00.00
Roboty ziemne – Wymagania ogólne D–02.00.01
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (skrót:  SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania i  odbioru liniowych robót ziemnych w ramach inwestycji  –  „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr

1647K w m. Leśnica w km 4+783,00 – 5+707,00 w granicach istniejącego pasa drogowego”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1

niniejszej SST.

1.3. Zakres robót ujętych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady i wymagania dla prowadzenia liniowych robót

ziemnych w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Budowla ziemna – budowla wykonana w  gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego

spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi

nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski – nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.

1.4.5. Nasyp średni – nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki – nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

1.4.8. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

1.4.10.  Bagno – grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i długotrwałym

osiadaniem pod obciążeniem.

1.4.11 Grunt nieskalisty – każdy grunt rodzimy, nieokreślony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12.  Grunt skalisty  – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują

zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2

MPa; wymaga narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych.

1.4.14. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych.

1.4.15.  Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania

wykopów, a niewykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.

1.4.16. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

ds

d

s
I
ρ

ρ
=

gdzie:

ρd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN–77/8931–12 [9], (Mg/m3),

ρds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN–

B–04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.17. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg

wzoru:
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gdzie:

d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),

d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 
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2

0

E

E
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gdzie:

E1 – moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN–S–

02205:1998 [4],

E2 – moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN–S–

02205:1998 [4].

1.4.19. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
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2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  SST  D–00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Podział gruntów
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1.

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN–S–02205:1998 [4]

Lp.
Wyszczególnienie

właściwości

Jed–

nostki

Grupy gruntów

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu

rumosz niegliniasty,

żwir,

pospółka,

piasek gruby,

piasek średni,

piasek drobny,

żużel nierozpadowy

piasek pylasty,

zwietrzelina

gliniasta

rumosz gliniasty,

żwir gliniasty,

pospółka gliniasta

mało wysadzinowe:

glina piaszczysta zwięzła,

glina zwięzła, glina pylasta zwięzła,

ił, ił piaszczysty, ił pylasty,

bardzo wysadzinowe:

piasek gliniasty, pył, pył piaszczysty,

glina piaszczysta, glina, glina

pylasta, ił warwowy

2

Zawartość cząstek

≤ 0,075 mm

≤ 0,02 mm
% < 15

< 3

od 15 do 30

od 3 do 10

> 30

> 10

3
Kapilarność bierna

Hkb m < 1,0 ≥ 1,0 > 1,0

4
Wskaźnik

piaskowy WP > 35 od 25 do 35 < 25

Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w SST D–02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  Wykonawcę  wykorzystane  w

maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren

budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z

następującego sprzętu do:

• odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzędzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne,  zrywarki,  koparki,

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

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

• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

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

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport gruntów
Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  rodzaju  gruntu

(materiału),  jego  objętości,  sposobu  odspajania  i  załadunku  oraz  do  odległości  transportu.  Wydajność  środków

transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania

gruntu (materiału).

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż

± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i –3 cm.

Szerokość górnej  powierzchni  korpusu nie może różnić się  od szerokości  projektowanej  o więcej niż  ± 10 cm,  a

krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta.

Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10 cm przy pomiarze łatą 3–metrową, albo

powinny  być  spełnione  inne  wymagania  dotyczące  nierówności,  wynikające  ze  sposobu  umocnienia  powierzchni

skarpy.

Powyższe wymagania (dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równości skarp) nie odnoszą się

do robót w gruntach skalistych gdzie wymagania, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST, a jeśli nie
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są powinny być określone przez Inspektora.

5.3. Odwodnienie pasa robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji

projektowej,  Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagają  tego  warunki  terenowe,  wykonać  urządzenia,  które  zapewnią
odprowadzenie  wód  gruntowych  i  opadowych  poza  obszar  robót  ziemnych  tak,  aby  zabezpieczyć  grunty  przed
przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  obowiązek  takiego  wykonywania  wykopów  i  nasypów,  aby
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność,
Wykonawca  ma  obowiązek  usunięcia  tych  gruntów  i  zastąpienia  ich  gruntami  przydatnymi  na  własny  koszt  bez
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.
Odprowadzenie  wód  do  istniejących  zbiorników  naturalnych  i  urządzeń  odwadniających  musi  być  poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi  umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w  całym okresie trwania
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
5.5. Rowy drogowe

Rowy drogowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Szerokość dna i głębokość
rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż  ± 5 cm. Dokładność wykonania skarp rowów
powinna być zgodna z określoną dla skarp wykopów w SST D–02.01.01.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie  odwodnienia  korpusu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodności  z  wymaganiami  specyfikacji.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót
Czynności  wchodzące  w  zakres  sprawdzenia  jakości  wykonania  robót  określono w  pkcie  6  SST D–02.01.01,  D–
02.02.01oraz D–02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1
Pomiar szerokości korpusu

ziemnego
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą

lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na

prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o

R ≥ 100 m co 50 m na łukach o R < 100 m

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości

2 Pomiar szerokości dna rowów

3
Pomiar rzędnych powierzchni

korpusu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5
Pomiar równości powierzchni

korpusu

6 Pomiar równości skarp

7

Pomiar spadku podłużnego

powierzchni korpusu lub dna

rowu

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w

punktach wątpliwych

8 Badanie zagęszczenia gruntu

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej

warstwy lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m2

warstwy

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm.
6.3.3. Szerokość dna rowów
Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego
tangensem kąta.
6.3.6. Równość korony korpusu
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3–metrową, nie mogą przekraczać 3 cm.
6.3.7. Równość skarp
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Nierówności skarp, mierzone łatą 3–metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm.

6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu

Spadek  podłużny  powierzchni  korpusu  ziemnego  lub  dna  rowu,  sprawdzony  przez  pomiar  niwelatorem  rzędnych

wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż –3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zagęszczenie gruntu

Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  określony  zgodnie  z  BN–77/8931–12  [9]  powinien  być  zgodny  z  założonym  dla

odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy

określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN–S–02205:1998 [4].

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa dla robót ziemnych
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Sposób odbioru robót
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora,

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN–B–02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów

2. PN–B–04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów

3. PN–B–04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej

4. PN–S–02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN–ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia

6. PN–EN–963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN–64/8931–01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

8. BN–64/8931–02 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni  podatnych i podłoża

przez obciążenie płytą

9. BN–77/8931–12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych D–02.01.01
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (skrót:  SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania  i  odbioru  wykopów  w  gruntach  nieskalistych  w  ramach  inwestycji  –  „Przebudowa  odcinka  drogi

powiatowej nr 1647K w m. Leśnica w km 4+783,00 – 5+707,00 w granicach istniejącego pasa drogowego”.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1

niniejszej SST.

1.3. Zakres robót ujętych w SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  zasady  i  wymagania  dla  prowadzenia  wykopów  w

gruntach nieskalistych w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami

podanymi w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. i SST D–02.00.10. „Roboty ziemne. Wymagania ogólne.”

pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  SST  D–00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 2.

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże nawierzchni. Zgodnie

z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [12] powinien charakteryzować się grupą

nośności  G1.  Gdy podłoże nawierzchni  zaklasyfikowano do innej grupy nośności,  należy podłoże doprowadzić do

grupy nośności G1 zgodnie z dokumentacja projektową i SST.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano w  SST D–00.00.00  „Wymagania  ogólne”  pkt  3  i  SST D–

02.00.10. „Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” pkt 3.2.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 i  SST D–

02.00.10. „Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” pkt 4.2.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5 i SST D–02.00.10.

„Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” pkt 5.

5.2. Zasady prowadzenia robót
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót,

a  naprawa  uszkodzeń,  wynikających  z  nieprawidłowego  ukształtowania  skarp  wykopu,  ich  podcięcia  lub  innych

odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.

Wykonawca powinien  wykonywać wykopy w  taki  sposób,  aby  grunty  o różnym stopniu  przydatności  do budowy

nasypów  były  odspajane  oddzielnie,  w  sposób  uniemożliwiający  ich  wymieszanie.  Odstępstwo  od  powyższego

wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione

na odkład. O ile Inspektor dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć

przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu
Zagęszczenie  gruntu  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  robót  ziemnych  powinno  spełniać  wymagania,

dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych

Strefa

korpusu
Minimalna wartość Is:

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00

Na głębokości od 20 do 50 cm od

powierzchni robót ziemnych
1,00

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed

ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1.

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie

gruntów  rodzimych,  to  należy  podjąć  środki  w  celu  ulepszenia  gruntu  podłoża,  umożliwiającego  uzyskanie

wymaganych  wartości  wskaźnika  zagęszczenia.  Możliwe  do  zastosowania  środki,  o  ile  nie  są  określone  w  SST,
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proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi.

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego

modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN–02205:1998 [4] rysunek 4.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopów
Kontrola  wykonania  wykopów  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  wymaganiami  określonymi  w

dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

• sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,

• zapewnienie stateczności skarp,

• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,

• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),

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

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa dla robót ziemnych
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Spis przepisów związanych podano w SST D–02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 10.
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Wykonanie nasypów D–02.03.01
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (skrót:  SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru nasypów drogowych w ramach inwestycji – „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1647K w

m. Leśnica w km 4+783,00 – 5+707,00 w granicach istniejącego pasa drogowego”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1

niniejszej SST.

1.3. Zakres robót ujętych w SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  zasady  i  wymagania  dla  wykonywania  nasypów  w

zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami

podanymi w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. i SST D–02.00.10. „Roboty ziemne. Wymagania ogólne.”

pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  SST  D–00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 2 i SST D–02.00.10. „Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” pkt 2.

2.2. Grunty i materiały do nasypów

Grunty  i  materiały  dopuszczone  do  budowy  nasypów  powinny  spełniać  wymagania  określone  w  PN–S–

02205:1998 [4]. Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN–S–02205:1998 [4].
Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzeżeniami Treść zastrzeżenia

Na dolne
warstwy
nasypów

poniżej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty skaliste
twarde oraz grunty kamieniste,

zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki
2. Żwiry i pospółki, również

gliniaste
3. Piaski grubo, średnio i

drobnoziarniste, naturalne i łamane
4. Piaski gliniaste z domieszką
frakcji żwirowo–kamienistej

(morenowe) o wskaźniku
różnoziarnistości U≥15

5. Żużle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze starych zwałów

(powyżej 5 lat)
6. Łupki przywęgłowe przepalone

7. Wysiewki kamienne o zawartości
frakcji iłowej poniżej 2%

1. Rozdrobnione grunty skaliste
miękkie

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,

pyły piaszczyste i pyły
4. Piaski próchniczne, z wyjątkiem
pylastych piasków próchnicznych
5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny

pylaste oraz inne o wL < 35%
6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny
zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe oraz
inne grunty o granicy płynności wL

od 35 do 60%
7. Wysiewki kamienne gliniaste o

zawartości frakcji iłowej ponad 2%
8. Żużle wielkopiecowe i inne

metalurgiczne z nowego studzenia
(do 5 lat)

9. Iłołupki przywęglowe
nieprzepalone

10. Popioły lotne i mieszaniny
popiołowo–żużlowe

– gdy pory w gruncie skalistym
będą wypełnione gruntem lub
materiałem drobnoziarnistym,

– gdy będą wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wód
gruntowych i powierzchniowych,
– do nasypów nie wyższych niż 3

m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem,

– w miejscach suchych lub
przejściowo zawilgoconych,

– do nasypów nie wyższych niż 3
m: zabezpieczonych przed

zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami,

– gdy zwierciadło wody gruntowej
znajduje się na głębokości większej

od kapilarności biernej gruntu
podłoża,

– o ograniczonej podatności na
rozpad – łączne straty masy do 5%,
– gdy wolne przestrzenie zostaną

wypełnione materiałem
drobnoziarnistym,

– gdy zalegają w miejscach
suchych lub są izolowane od wody

Na górne
warstwy

nasypów w
strefie

przemarzania

1. Żwiry i pospółki
2. Piaski grubo i średnioziarniste

3. Iłołupki przywęglowe przepalone
zawierające mniej niż 15% ziarn

mniejszych od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne o uziarnieniu

odpowiadającym pospółkom lub
żwirom

1. Żwiry i pospółki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyły piaszczyste i pyły

4. Gliny o granicy płynności
mniejszej niż 35%

5. Mieszaniny popiołowo–żużlowe z
węgla kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartości frakcji iłowej >2%
7. Żużle wielkopiecowe i inne

metalurgiczne
8. Piaski drobnoziarniste

– pod warunkiem ulepszenia tych
gruntów spoiwami, takimi jak:

cement, wapno, aktywne popioły
itp.

– drobnoziarniste i nierozpadowe:
straty masy do 1%

– o wskaźniku nośności wnoś≥10

W wykopach i

miejscach
zerowych do

głębokości

przemarzania

Grunty niewysadzinowe Grunty wątpliwe i wysadzinowe – gdy są ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem, aktywnymi

popiołami itp.)
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  SST D–00.00.00  „Wymagania  ogólne”  pkt  3  i  SST D–

02.00.10. „Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” pkt 3.2.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 i SST D–

02.00.10. „Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” pkt 4.2.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5 i SST D–02.00.10.

„Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” pkt 5.

5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce  ukopu  lub  dokopu  może  być  wskazane  w  dokumentacji  projektowej,  w  innych  dokumentach

kontraktowych lub przez Inspektora. Jeżeli miejsce to zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane

przez Inspektora.

Miejsce  ukopu lub dokopu powinno być  tak  dobrane,  żeby  zapewnić  przewóz  lub  przemieszczanie gruntu  na  jak

najkrótszych odległościach.. Ukopy mogą mieć kształt poszerzonych rowów przyległych do korpusu. Ukopy powinny

być wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po wydaniu zgody przez Inspektora.

Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac.

Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O ile to konieczne, ukop

(dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego.

Jeżeli  ukop  jest  zlokalizowany  na  zboczu,  nie  może  on  naruszać  stateczności  zbocza.  Dno  i  skarpy  ukopu  po

zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie i

skarpach ukopu należy przeprowadzić rekultywację według odrębnej dokumentacji projektowej.

5.3. Wykonanie nasypów
5.3.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze,

określone w SST D–01.00.00 „Roboty przygotowawcze”.

5.3.2. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu

Wykonawca  powinien  skontrolować  wskaźnik  zagęszczenia  gruntów  rodzimych,  zalegających  w  strefie

podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż

określona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione.

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie

podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości

wskaźnika zagęszczenia.

Tablica 2. Minimalne wartości  wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości  0,5 m od powierzchni

terenu
Nasypy

o wysokości,

m

Minimalna wartość Is

do 2 0,97

ponad 2 0,97

Dodatkowo  można  sprawdzić  nośność  warstwy  gruntu  podłoża  nasypu  na  podstawie  pomiaru  wtórnego  modułu

odkształcenia E2 zgodnie z PN–02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.3. Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów

Jeżeli  nasyp  ma  być  budowany  na  powierzchni  skały  lub  na  innej  gładkiej  powierzchni,  to  przed

przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość co najmniej 15 cm, w

celu poprawy jej powiązania z podstawą nasypu.

5.3.4. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów

Wybór  gruntów  i  materiałów  do  wykonania  nasypów  powinien  być  dokonany  z  uwzględnieniem  zasad

podanych w pkcie 2.

5.3.5. Zasady wykonania nasypów

5.3.5.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów

Nasypy  powinny  być  wznoszone  przy  zachowaniu  przekroju  poprzecznego  i  profilu  podłużnego,  które

określono w dokumentacji projektowej.

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących zasad:

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

• nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości

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

• przystąpienie  do  wbudowania  kolejnej  warstwy  nasypu  może  nastąpić  dopiero  po  stwierdzeniu  przez

Inspektora prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej

• grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na

całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy

nasypu.

• warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego (o

współczynniku K10≤ 10–5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Kiedy nasyp jest budowany

w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być

jednostronny,  zgodny  z  jego  pochyleniem.  Ukształtowanie  powierzchni  warstwy  powinno  uniemożliwiać

lokalne gromadzenie się wody

• jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z

gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona

poza nasyp z zastosowaniem ścieku.  Takie ukształtowanie górnej  powierzchni  gruntu spoistego zapobiega

powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp.

• górną  warstwę  nasypu,  o  grubości  co  najmniej  0,5  m  należy  wykonać  z  gruntów  niewysadzinowych,  o

wskaźniku  wodoprzepuszczalności  K10  ≥ 6  × 10  –5  m/s  i  wskaźniku  różnoziarnistości  U  ≥ 5.  Jeżeli

Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, Inspektor może wyrazić zgodę na ulepszenie

górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku

jest konieczne sprawdzenie warunku nośności  i  mrozoodporności  konstrukcji nawierzchni  i  wprowadzenie

korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

• na  terenach  o  wysokim  stanie  wód  gruntowych  oraz  na  terenach  zalewowych  dolne  warstwy  nasypu,  o

grubości co najmniej 0,5 m powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu przepuszczalnego

• grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inspektor może

dopuścić  czasowe  składowanie  gruntu,  pod  warunkiem  jego  zabezpieczenia  przed  nadmiernym

zawilgoceniem.

5.3.5.2. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości do 1,0 m. Spadek

górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ±1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wycięcie  stopni  obowiązuje  zawsze  przy  wykonywaniu  styku  dwóch  przyległych  części  nasypu,  wykonanych  z

gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie.

5.3.5.3. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy

jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego

nie wolno układać następnej warstwy gruntu. Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny,

poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym

zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i

mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według pktu 5.3.5.1, podpunkt 4.

W okresie deszczowym nie należy pozostawiać niezagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu

niezagęszczonego  uległa  przewilgoceniu,  a  Wykonawca  nie  jest  w  stanie  osuszyć  jej  i  zagęścić  w  czasie

zaakceptowanym przez Inspektora, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.

5.3.5.4. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów

Niedopuszczalne  jest  wykonywanie  nasypów w  temperaturze,  przy  której  nie  jest  możliwe osiągnięcie  w

nasypie  wymaganego  wskaźnika  zagęszczenia  gruntów.  Nie  dopuszcza  się  wbudowania  w  nasyp  gruntów

zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem. W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie

nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na

niej następnych warstw.

5.3.6. Zagęszczenie gruntu

5.3.6.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu

odpowiedniego  dla  danego  rodzaju  gruntu  oraz  występujących  warunków.  Rozłożone  warstwy  gruntu  należy

zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.6.2. Wilgotność gruntu

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją:

• w gruntach niespoistych ±2 %

• w gruntach mało i średnio spoistych +0 %, −2 %

5.3.6.3. Wymagania dotyczące zagęszczania

W zależności  od  uziarnienia  stosowanych  materiałów,  zagęszczenie  warstwy  należy  określać  za  pomocą

oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.

Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z

normą  PN–S–02205:1998  [4],  należy  stosować  tylko  dla  gruntów  gruboziarnistych,  dla  których  nie  jest  możliwe

określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN–77/8931–12 [9].
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Wskaźnik  zagęszczenia  gruntów  w  nasypach,  określony  według  normy  BN–77/8931–12  [9],  powinien  na  całej

szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach
Strefa nasypu Minimalna wartość Is

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00

Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości od powierzchni robót ziemnych od 0,2 do 1,2 m 1,00

Warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robót ziemnych poniżej 1,2 m 0,97

Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie wskaźnika

zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 określonego zgodnie z normą PN–S–02205:1998 [4].

Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż:

• dla żwirów, pospółek i piasków:

◦ 2,2 przy wymaganej wartości Is ≥1,0,

◦ 2,5 przy wymaganej wartości Is <1,0,

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

• dla  gruntów  różnoziarnistych  (żwirów  gliniastych,  pospółek  gliniastych,  pyłów  piaszczystych,  piasków

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0,

• dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4,

• dla gruntów antropogenicznych – na podstawie badań poligonowych.

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić

warstwę,  doprowadzić  grunt  do  wilgotności  optymalnej  i  powtórnie  zagęścić.  Jeżeli  powtórne  zagęszczenie  nie

spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy

materiał, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w

pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie:

• zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej i SST,

• zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność,

• odwodnienia,

• zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów
6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w

pktach 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

• badania przydatności gruntów do budowy nasypów,

• badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,

• badania zagęszczenia nasypu,

• pomiary kształtu nasypu.

• odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z

każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż

jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości:

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

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

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

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

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

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

• wskaźnik piaskowy, wg BN–64/8931–01 [7].

6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu:

• prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,

30



• odwodnienia każdej warstwy,

• grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż

jeden raz na 500 m2 warstwy,

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

• przestrzegania  ograniczeń  określonych w  punktach  5.3.5.3 i  5.3.5.4,  dotyczących wbudowania  gruntów w

okresie deszczów i mrozów.

6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu

Sprawdzenie  zagęszczenia  nasypu  oraz  podłoża  nasypu  polega  na  skontrolowaniu  zgodności  wartości  wskaźnika

zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w pktach 5.3.2. i 5.3.6.3. Do bieżącej

kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN–77/8931–12 [9], oznaczenie

modułów odkształcenia według normy PN–S–02205:1998 [4].

Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż:

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

• jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu

odkształcenia.

Wyniki  kontroli  zagęszczenia  robót  oraz  prawidłowość  zagęszczenia  konkretnej  warstwy  nasypu  lub  podłoża  pod

nasypem powinna być potwierdzona przez Inspektora wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary kształtu nasypu

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:

• prawidłowości wykonania skarp,

• szerokości korony korpusu.

Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  skarp  polega  na  skontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami  dotyczącymi

pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie szerokości korony

korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością

wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w dokumentacji projektowej.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa dla robót ziemnych
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Spis przepisów związanych podano w SST D–02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 10.
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Odwodnienie korpusu drogowego D–03.00.00
Kanalizacja deszczowa D–03.02.01
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (skrót:  SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania i  odbioru robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji –  „Przebudowa

odcinka  drogi  powiatowej  nr  1647K  w  m.  Leśnica  w  km  4+783,00  –  5+707,00  w  granicach  istniejącego  pasa

drogowego”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1

niniejszej SST.

1.3. Zakres robót ujętych w SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  zasady  i  wymagania  dla  wykonywania  kanalizacji

deszczowej w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.2. Kanały

1.4.2.1. Kanał deszczowy – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków opadowych.

1.4.2.2.  Przykanalik –  kanał  przeznaczony  do  połączenia  studzienki  ściekowej  z  wpustem  ulicznym  ze  studnia

rewizyjną/inspekcyjną lub innym elementem sieci kanalizacji deszczowej.

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1.  Rewizyjna  studzienka  kanalizacyjna –  studzienka  na  kanale  przeznaczona  do  kontroli  i  prawidłowej

eksploatacji kanałów.

1.4.3.2.  Przelotowa studzienka kanalizacyjna – studzienka zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na

załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3.  Studzienka  kaskadowa –  studzienka  kanalizacyjna  mająca  dodatkowy  przewód  pionowy  umożliwiający

wytrącenie nadmiaru energii  ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego

kanału odpływowego.

1.4.3.4. Wylot ścieków – element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.

1.4.3.5.  Wpust  deszczowy (uliczny) –  urządzenie  do  odbioru  ścieków  opadowych,  spływających  do  kanału  z

utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  SST  D–00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Materiały na kanalizację deszczową

należy stosować:

• studnie rewizyjne i studzienki ściekowe Ø500 [mm] z betonu szczelnego SCC klasy minimum C 35/45, 

łączone na uszczelkę gumową. Studzienki ściekowe z osadnikiem min. 0,5m. Elementy betonowe (studnie, 

stożki skośne, pokrywy, pierścienie wyrównujące) z atestem.

• włazy do studni rewizyjnych okrągłe Ø 600 [mm] z uszczelkę gumową w pasie drogowym klasy D poza B.

• kraty wpustów ulicznych uchylne, prostokątne o klasie nośności w pasie drogowym D400 z podkładką 

tłumiącą drgania, poza B250. Pod kratami wpustu podwiesić kosze na zanieczyszczenia.

• studnie wpadowe (wykonywane „na mokro”) w miejscu wbudowania należy wykonać z betonu klasy C 25/30 

wylewanego na mokro. Wloty zabezpieczyć kratami z płaskowników stalowych. Stopnie złazowe osadzić 

mijankowo, w dwóch rzędach, w odległości pionowej 250 ± 5 mm oraz osi stopni 271 ± 10 mm. Stopnie 

złazowe mają spełniać wymogi normy PN-64/H-74086.). Studnie przekryć kratami stalowymi z płaskowników

min. 3x40mm spawanych w oczka 30x30mm i zabezpieczonych antykorozyjnie. Kraty osadzić na 

kątownikach stalowych 40x40x3mm zamontowanych w ściankach studni. Wymiary studni wg dokumentacji 

projektowej.

• do ułożenia kanalizacji opadowej użyć rur żelbetowych z uszczelką zintegrowaną.

• przykanaliki do studzienek ściekowych wykonać z rur PVC-U litych klasy HS (SN12). Dopuszcza się rury 

dwuścienne PP Sn8.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Budowa kanalizacji deszczowej obejmuje

• wykonanie studni wlotowych „na mokro”,

• montaż studni rewizyjnych i ściekowych,

• montaż pokryw nastudziennych i włazów,

• spoinowanie studni, malowanie hydroizolacyjne kręgów,

• ułożenie kanałów

Połączenie przykanalików i  kanału w studzienkach rewizyjnych poprzez przejścia szczelne. Połączenia rur

żelbetowych  ze  studniami  króćcami  dostudziennymi  długości  0,8  do  1,5m.  Spadki  kanałów  wg  dokumentacji

projektowej.  Przejścia rurociągiem przez przeszkody terenowe należy  wykonać jak  najkrótszą  drogą możliwie  pod

kątem  prostym  w  stosunku  do  przeszkody.  Ułożenie  rurociągu  poprzecznie  pod  drogą  nie  powinno  zmniejszyć

stateczności  i  nośności  podłoża  oraz  nawierzchni  drogi  a  także  naruszać  skrajni  drogi.  Skrzyżowanie  przewodów

kanalizacyjnych  z  innymi  uzbrojeniami  podziemnymi  nie  powinno  naruszać  bezpieczeństwa  posadowienia  tych

uzbrojeń.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontroli jakości robót
Przy kontroli wykonania elementów sieci będzie sprawdzana zgodność budowy z projektem.

Ponadto sprawdzeniu podlega:

• wytyczenie osi przewodu

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

• zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego,

• odległość od budowli sąsiadującej,

• zabezpieczenie innych przewodów w wykopie,

• rodzaj podłoża,

• rodzaj rur, kształtek,

• wyniki badań szczelności przewodu,

• ułożenie przewodu,

• zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej przewodu

Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymogami PN-B-10725,PN-EN 805, PN-EN 1610,1671,1091.

Badania stopnia zagęszczenia gruntu wg. skali Proctora - nie powinno być mniejsze od 0.95.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-10736:1999  „Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i  kanalizacyjnych.  Warunki

techniczne wykonania”.

PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. 

PN-EN 1610:2002 „Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych”.

33



PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

PN -99/B-10729 „Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne”.
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Podbudowy D–04.00.00
Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża D–04.01.01
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (skrót:  SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonywaniem  koryta  wraz  z  profilowaniem  i  zagęszczaniem  podłoża

gruntowego w ramach inwestycji – „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1647K w m. Leśnica w km 4+783,00 –

5+707,00 w granicach istniejącego pasa drogowego”.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1

niniejszej SST.

1.3. Zakres robót ujętych w SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  zasady  i  wymagania  dla  wykonywania  koryta

przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami

podanymi w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością

korzystania ze sprzętu umożliwiającego prawidłowe wykonanie robót oraz nie powodującego niekorzystnego wpływu

na właściwości gruntu podłoża.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio

przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  warstw  nawierzchni.  W  wykonanym  korycie  oraz  po

wyprofilowanym  i  zagęszczonym  podłożu  nie  może  odbywać  się  ruch  budowlany,  niezwiązany  bezpośrednio  z

wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są

roboty  i  do  trudności  jego  odspojenia.  Koryto  można  wykonywać  ręcznie,  gdy  jego  szerokość  nie  pozwala  na

zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. 

Grunt  odspojony  w  czasie  wykonywania  koryta  powinien  być  wykorzystany  zgodnie  z  ustaleniami  dokumentacji

projektowej  i  SST,  tj.  wbudowany  w  nasyp  lub  odwieziony  na  odkład  w  miejsce  wskazane  przez  Inspektor.

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.  Po

oczyszczeniu  powierzchni  podłoża  należy  sprawdzić,  czy  istniejące  rzędne  terenu  umożliwiają  uzyskanie  po

profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 

Jeżeli  występują  zaniżenia  poziomu  w  podłożu  przewidzianym  do  profilowania,  Wykonawca  powinien  spulchnić

podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące

dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę

do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.

Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy  przystąpić  do  jego  zagęszczania.  Zagęszczanie  podłoża  należy

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia

należy określać zgodnie z BN–77/8931–12 [5].
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Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartość Is:

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża 0,97

W przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  tworzący  podłoże uniemożliwia  przeprowadzenie  badania  zagęszczenia,

kontrolę  zagęszczenia  należy  oprzeć  na  metodzie  obciążeń  płytowych.  Należy  określić  pierwotny  i  wtórny  moduł

odkształcenia  podłoża  według  BN–64/8931–02  [3].  Stosunek  wtórnego  i  pierwotnego  modułu  odkształcenia  nie

powinien przekraczać 2,2.

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –20% do

+10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po

wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie

przystąpi  natychmiast  do układania  warstw  nawierzchni,  to powinien  on zabezpieczyć  podłoże  przed  nadmiernym

zawilgoceniem.  Jeżeli  wyprofilowane  i  zagęszczone  podłoże  uległo  nadmiernemu  zawilgoceniu,  to  do  układania

kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego

stan  i  ewentualnie  zaleci  wykonanie  niezbędnych  napraw.  Jeżeli  zawilgocenie  nastąpiło  wskutek  zaniedbania

Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robót
6.2.1.  Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  dotyczących  cech  geometrycznych  i  zagęszczenia  koryta  i

wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysokościowe co 100 m

6 Ukształtowanie osi w planie *) co 100 m 

7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych

6.2.2. Inne parametry podlegające sprawdzeniu i dopuszczalne odchyłki podaje tablica 3:
Lp. Wyszczególnienie sprawdzanych

parametrów:
Dopuszczalne odchyłki

1 Szerokość koryta  szerokość różna od projektowanej o nie więcej niż +10 cm i –5 cm

2 Równość podłużna. *)
nierówności nie mogą przekraczać 20 mm

3 Równość poprzeczna. **) 

4 Spadki poprzeczne zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%

5 Rzędne wysokościowe Różnice pomiędzy rzędnymi koryta lub podłoża i rzędnymi projektowanymi

nie powinny przekraczać +1 cm, –2 cm.

6 Ukształtowanie osi w planie Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o

więcej niż ± 5 cm

7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu

podłoża. ***)

Wskaźnik zagęszczenia koryta i podłoża określony wg BN–77/8931–12 [5] nie

powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1
*) należy mierzyć 4–metrową łatą zgodnie z normą BN–68/8931–04 [4]

**) należy mierzyć 4–metrową łatą
***) Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do

pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN–64/8931–02 [3] nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność w czasie

zagęszczania należy badać według PN–B–06714–17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –
20% do + 10%.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie

pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.PN–B–04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

2.PN–/B–06714–17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

3.BN–64/8931–02 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  odkształcenia  nawierzchni  podatnych  i  podłoża  przez

obciążenie płytą

4.BN–68/8931–04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

5.BN–77/8931–12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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Warstwa odcinająca (separująca) D–04.02.01
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (skrót:  SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania i  odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy odcinającej (separującej) w ramach inwestycji –

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1647K w m. Leśnica w km 4+783,00 – 5+707,00 w granicach istniejącego

pasa drogowego”.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1

niniejszej SST.

1.3. Zakres robót ujętych w SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  zasady  i  wymagania  dla  wykonywania  warstwy

odcinającej (separującej), stanowiącej część podbudowy pomocniczej w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami

podanymi w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST  D–00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem objętym niniejszą SST z przeznaczeniem na warstwę odcinającą (separującą) jest geowłóknina.

Geowłóknina przewidziana do użycia jako warstwa odcinająca powinna posiadać aprobatę techniczną wydaną przez

uprawnioną jednostkę badawczą. Parametry techniczne geowłókniny powinny odpowiadać parametrom określonym w

dokumentacji projektowej.

2.3. Składowanie materiałów
2.3.1. Składowanie geowłóknin

Geowłóknina  przeznaczona  na  warstwę odcinającą należy  przechowywać w  opakowaniach  wg  pkt  4.2 w

pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport geowłóknin
Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem:

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

• zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem się w czasie przewozu,

• ochrony geowłóknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

• niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub rozciąć

geowłókniny.

Każda  bela  powinna  być  oznakowana  w  sposób umożliwiający  jednoznaczne  stwierdzenie,  że  jest  to  materiał  do

wykonania warstwy odcinającej.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w  SST D–02.00.00 „Roboty  ziemne”  oraz D–

04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.

Warstwa  odcinająca  powinna  być  wytyczona  w  sposób  umożliwiający  wykonanie  ich  zgodnie  z  dokumentacją

projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.3. Rozkładanie geowłóknin
Warstwę  geowłókniny  należy  rozkładać  na  wyprofilowanej  powierzchni  podłoża,  pozbawionej  ostrych

elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy  (na przykład kamienie,  korzenie  drzew i  krzewów).  W

czasie rozkładania  warstwy  z geowłókniny  należy  spełnić  wymagania  określone  w  SST lub producenta dotyczące

szerokości na jaką powinny zachodzić na siebie sąsiednie pasma geowłókniny lub zasad ich łączenia oraz ewentualnego

przymocowania warstwy do podłoża gruntowego.
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5.4. Zabezpieczenie powierzchni geowłóknin
Po powierzchni  warstwy  odcinającej,  wykonanej  z  geowłóknin  nie może odbywać się  ruch jakichkolwiek

pojazdów. Leżącą wyżej warstwę nawierzchni należy wykonywać rozkładając materiał „od czoła”, to znaczy tak, że

pojazdy dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne poruszają się po już ułożonym materiale.

5.5. Utrzymanie warstwy odcinającej
Warstwa  odcinająca  po  wykonaniu,  a  przed  ułożeniem  następnej  warstwy  powinny  być  utrzymywane  w

dobrym stanie. Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej z geowłóknin.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Geowłókniny  przeznaczone  do  wykonania  warstwy  odcinającej  powinny  posiadać  aprobatę  techniczną,

zgodnie z pkt 2.2.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Badania dotyczące warstwy odcinającej z geowłóknin.

W czasie układania warstwy odcinającej z geowłóknin należy kontrolować:

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

• równość warstwy,

• wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia,

• zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej.

Ponadto należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny (rozerwanie, przebicie).  Pasma

geowłókniny użyte do wykonania warstwy odcinającej nie powinny mieć takich uszkodzeń.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie

pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Inne dokumenty

Aktualne normy i wytyczne dotyczące stosowanie geowłóknin w budownictwie drogowym.
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Warstwa mrozoochronna D–04.02.02
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (skrót:  SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonywaniem  warstwy  mrozoochronnej  w  ramach  inwestycji  –

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1647K w m. Leśnica w km 4+783,00 – 5+707,00 w granicach istniejącego

pasa drogowego”.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1

niniejszej SST.

1.3. Zakres robót ujętych w SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  zasady  i  wymagania  dla  wykonywania  warstwy

mrozoochronnej, stanowiącej część podbudowy pomocniczej w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami

podanymi w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST  D–00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstwy mrozoochronnej objętym niniejszą SST jest pospółka.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  warstwy  mrozoochronnej  powinien  wykazać  się  możliwością

korzystania z następującego sprzętu:

• równiarek,

• walców statycznych,

• płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  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 SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w  SST D–02.00.00 „Roboty  ziemne”  oraz D–

04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.

Warstwa mrozoochronna powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej  zgodnie z dokumentacją

projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki lub rozściełacza

do  układania  warstw  bitumicznych,  z  zachowaniem  wymaganych  spadków  i  rzędnych  wysokościowych.  Grubość

rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.

W miejscach,  w  których  widoczna  jest  segregacja  kruszywa  należy  przed  zagęszczeniem  wymienić  kruszywo  na

materiał o odpowiednich właściwościach.

Natychmiast  po  końcowym  wyprofilowaniu  warstwy  mrozoochronnej  należy  przystąpić  do  jej  zagęszczania.

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie

warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa mrozoochronna powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub

ubijakami mechanicznymi.

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia określonego w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. 

5.4. Utrzymanie warstwy mrozoochronnej
Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w

40



dobrym stanie. Dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt

napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw  przeznaczonych  do

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  dotyczących  cech  geometrycznych  i  zagęszczenia  warstwy

mrozoochronnej podaje tablica 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy mrozoochronnej

Lp.
Wyszczególnienie badań i

pomiarów
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysokościowe co 100 m

6 Ukształtowanie osi w planie *) co 100 m

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, wilgotność

kruszywa
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2

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

6.3.2. Inne parametry podlegające sprawdzeniu i dopuszczalne odchyłki podaje tablica 2:
Lp. Wyszczególnienie sprawdzanych

parametrów:
Dopuszczalne odchyłki

1 Szerokość warstwy  szerokość warstwy różna od projektowanej o nie więcej niż +10 cm i –5 cm

2 Równość podłużna. *)
nierówności nie mogą przekraczać 20 mm

3 Równość poprzeczna. **) 

4 Spadki poprzeczne zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%

5 Rzędne wysokościowe Różnice pomiędzy rzędnymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny

przekraczać +1 cm, –2 cm.

6 Ukształtowanie osi w planie Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej

niż ± 5 cm

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.

8 Zagęszczenie warstwy, wilgotność gruntu

podłoża. ***)

Wskaźnik zagęszczenia warstwy mrozoochronnej, określony wg BN–77/8931–12

[8] nie powinien być mniejszy od 1,0.
*) należy mierzyć 4–metrową łatą zgodnie z normą BN–68/8931–04 [7]

**) należy mierzyć 4–metrową łatą
***) Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do

pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN–64/8931–02 [6] nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność w czasie

zagęszczania należy badać według PN–B–06714–17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –
20% do + 10%.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie

pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1.PN–B–04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2.PN–B–06714–17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3.PN–B–11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
4.PN–B–11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
5.PN–B–11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
6.BN–64/8931–02 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  odkształcenia  nawierzchni  podatnych i  podłoża  przez
obciążenie płytą
7.BN–68/8931–04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
8.BN–77/8931–12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
UWAGA:

W przypadku  występowania  aktualniejszego  lub  zmienionego  aktu  normalizującego  należy  stosować  zalecenia  i
wymagania (w tym także parametrów,badań) z aktu „nowszego”, nawet jeżeli niniejsza SST tego nie zawiera. 
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Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych D–04.03.01
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (skrót:  SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach

inwestycji – „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1647K w m. Leśnica w km 4+783,00 – 5+707,00 w granicach

istniejącego pasa drogowego”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1

niniejszej SST.

1.3. Zakres robót ujętych w SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  zasady  dla  wykonania  robót  związanych  z

oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy nawierzchni bitumicznej w

zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami

podanymi w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST  D–00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia

Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są:

a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:

• kationowe emulsje średniorozpadowe

• upłynnione asfalty średnioodparowalne

b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno–asfaltowych:

• kationowe emulsje szybkorozpadowe

• upłynnione asfalty szybkoodparowywalne.

2.3. Wymagania dla materiałów

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA–94 [5]. Wymagania dla asfaltów drogowych

podano w PN–C–96170 [2].

2.4. Składowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości.

Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych

przed  dostępem  wody  i  zanieczyszczeniem.  Emulsję  można  magazynować  w  opakowaniach  transportowych  lub

stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca  przystępujący  do  oczyszczania  warstw  nawierzchni,  powinien  wykazać  się  możliwością

korzystania z następującego sprzętu:

• szczotek mechanicznych, szczotek ręcznych.

• sprężarek,

• zbiorników z wodą

3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być wyposażona

w urządzenia pomiarowo–kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów:

• temperatury rozkładanego lepiszcza,

• ciśnienia lepiszcza w kolektorze,

• obrotów pompy dozującej lepiszcze,

• prędkości poruszania się skrapiarki,

• wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza,

• dozatora lepiszcza.

Zbiornik  na  lepiszcze  skrapiarki  powinien  być  izolowany  termicznie  tak,  aby  było  możliwe  zachowanie  stałej
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temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarka

powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości założonej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu

szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy używać

szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna

być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to

skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których

nawierzchnia  może  być  wilgotna.  Skropienie  warstwy  może  rozpocząć  się  po  akceptacji  przez  Inspektora  jej

oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno

dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową).

Jeżeli  do  skropienia  została  użyta  emulsja  asfaltowa,  to  skropiona  warstwa  powinna  być  pozostawiona  bez

jakiegokolwiek  ruchu  na  czas  niezbędny  dla  umożliwienia  penetracji  lepiszcza  w  warstwę  i  odparowania  wody  z

emulsji. Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno–bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną

warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  przeprowadzić  próbne  skropienie  warstwy  w  celu

określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i

stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Badania lepiszczy - ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien

kontrolować dla każdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 1.

Tablica 1. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót
Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane właściwości Badanie według normy

1

2

Emulsja asfaltowa kationowa

Asfalt drogowy

lepkość

penetracja

EmA–94 [5]

PN–C–04134 [1]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza

Należy  przeprowadzić  kontrolę  ilości  rozkładanego  lepiszcza  według  metody  podanej  w  opracowaniu

„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie

pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.PN–C–04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów

2.PN–C–96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

3.PN–C–96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty
4.„Powierzchniowe  utrwalenia.  Oznaczanie  ilości  rozkładanego  lepiszcza  i  kruszywa”.  Zalecone  przez  GDDP do

stosowania pismem GDDP–5.3a–551/5/92 z dnia 1992–02–03.

5.Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA–94. IBDiM – 1994 r.

44



Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne D–04.04.00
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (skrót:  SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonywaniem  podbudowy  z  kruszyw  zagęszczanych  mechanicznie  w

ramach inwestycji –  „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1647K w m. Leśnica w km 4+783,00 – 5+707,00 w

granicach istniejącego pasa drogowego”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1

niniejszej SST.

1.3. Zakres robót ujętych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem

podbudów z kruszyw zagęszczonych mechanicznie wg PN–S–06102 [21] w zakresie inwestycji wymienionej w pkt.

1.1. i obejmują tematykę wymagań ogólnych.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna (zagęszczanie) – proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w

optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz  z

definicjami  podanymi  w  SST D–00.00.00  „Wymagania  ogólne”  pkt  1.4 oraz  w  SST dotyczących  poszczególnych

rodzajów podbudów z kruszyw zagęszczanych mechanicznie.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST  D–00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiały  stosowane  do  wykonania  podbudów  z  kruszyw  zagęszczanych  mechanicznie  podano  w  SST

dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów:

D–04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D–04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiałów

2.3.1.  Uziarnienie  kruszywa.  Krzywa uziarnienia  kruszywa,  określona  według  PN–B–06714–15 [3]  powinna  leżeć

między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek  1.  Pole  dobrego  uziarnienia  kruszyw  przeznaczonych  na  podbudowy  wykonywane  metodą  stabilizacji

mechanicznej:

• 1–2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową

• 1–3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do

górnej  krzywej  granicznej  uziarnienia  na  sąsiednich  sitach.  Wymiar  największego  ziarna  kruszywa  nie  może

przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

2.3.2. Właściwości kruszywa

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
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Tablica 1.

Lp. Wyszczególnienie

właściwości

Wymagania

Badania

według

Kruszywa naturalne Kruszywa łamane

Podbudowa

zasad–

nicza

pomoc–

nicza

zasad–

nicza

pomoc–

nicza

1 Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 od 2 do 12 od 2 do 10 od 2 do 12 PN–B–06714–15 [3]

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 5 10 5 10 PN–B–06714–15 [3]

3
Zawartość ziaren nieforemnych

%(m/m), nie więcej niż 35 45 35 40 PN–B–06714–16 [4]

4
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie

więcej niż 1 1 1 1 PN–B–04481 [1]

5
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu

metodą I lub II wg PN–B–04481, %
od 30 do

70

od 30 do

70

od 30 do

70

od 30 do

70

BN–64/8931–01

[26]

6

Ścieralność w bębnie Los Angeles
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie

więcej niż
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów,

nie więcej niż

35

30

45

40

35

30

50

35

PN–B–06714–42

[12]

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 2,5 4 3 5 PN–B–06714–18 [6]

8
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach

zamrażania, %(m/m), nie więcej niż 5 10 5 10 PN–B–06714–19 [7]

9
Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % (m/m), nie

więcej niż – – – –

PN–B–06714–37

[10]

PN–B–06714–39

[11]

10
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %

(m/m), nie więcej niż 1 1 1 1 PN–B–06714–28 [9]

11

Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niż:

a) przy zagęszczeniu IS >= 1,00
b) przy zagęszczeniu IS >= 1,03

80

120

60

–

80

120

60

–

PN–S–06102[21]

2.3.3 Woda

Należy stosować wodę wodociągową.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  podbudowy  z  kruszyw  zagęszczanych  mechanicznie  powinien

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

• mieszarek  do  wytwarzania  mieszanki,  wyposażonych  w  urządzenia  dozujące  wodę.  Mieszarki  powinny

zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,

• równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,

• walców  ogumionych  i  stalowych  wibracyjnych  lub  statycznych  do  zagęszczania.  W  miejscach  trudno

dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN–88/6731–08 [24]. Transport pozostałych materiałów powinien

odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Przygotowanie podłoża
Podbudowę należy układać na warstwie separującej z geowłókniny – wg D-04.02.01.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę  kruszywa  o  ściśle  określonym  uziarnieniu  i  wilgotności  optymalnej  należy  wytwarzać  w

mieszarkach  gwarantujących  otrzymanie  jednorodnej  mieszanki.  Ze  względu  na  konieczność  zapewnienia

jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka

po wyprodukowaniu  powinna  być  od  razu  transportowana  na  miejsce  wbudowania  w  taki  sposób,  aby  nie  uległa

rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna
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grubość  po  zagęszczeniu  była  równa  grubości  projektowanej.  Grubość  pojedynczo  układanej  warstwy  nie  może

przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie

wymaganych  spadków  i  rzędnych  wysokościowych.  Jeżeli  podbudowa  składa  się  z  więcej  niż  jednej  warstwy

kruszywa,  to  każda  warstwa  powinna  być  wyprofilowana  i  zagęszczona  z  zachowaniem  wymaganych  spadków i

rzędnych wysokościowych.  Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej

warstwy przez Inspektora.

Wilgotność  mieszanki  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej,

określonej według próby Proctora, zgodnie z PN–B–04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien

zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o

20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku,

gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN–77/8931–12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi

wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy 
 Podbudowa  po wykonaniu,  a  przed  ułożeniem  następnej  warstwy,  powinna  być  utrzymywana  w  dobrym

stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to

jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z

niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  na  życzenie  Inspektora  powinien  wykonać  badania  kruszyw

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić mu wyniki tych badań w celu akceptacji materiałów. Badania te

powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw zagęszczonych mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie badań
Częstotliwość badań

Minimalna liczba badań na dziennej

działce roboczej

Maksymalna powierzchnia podbudowy

przy–padająca na jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki
2 600

2 Wilgotność mieszanki

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na każde 10000 m2

4
Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt

2.3.2
dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w

sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane 

Inspektorowi.

6.3.3. Wilgotność mieszanki 

Wilgotność  mieszanki  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej,  określonej  według  próby  Proctora,

zgodnie z PN–B–04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% –20%. Wilgotność należy określić według PN–B–06714–17

[5].

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN–77/8931–12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania

jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń

płytowych, wg BN–64/8931–02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inspektora. Mechanicznie

zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu

odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy:

2,2
1

2
≤

E

E

 6.3.5. Właściwości kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. Próbki do

badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1.Ocena równości podbudowy

W zależności od metodologi badań równości podbudowy minimalne wymagania dotyczące oceny równości

podłużnej, poprzecznej oraz rzędnych wysokościowych dla powierzchni podbudowy nawierzchni należy przyjmować

zgodnie  z  Załącznikiem  nr  6  do  RMTiGM w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.) jak dla podbudowy zasadniczej.

6.4.2. Nośność podbudowy

− moduł odkształcenia wg BN–64/8931–02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 3,

− ugięcie sprężyste wg BN–70/8931–06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 3.

47



Tablica 3. Cechy podbudowy

Podbudowa

z kruszywa o

wskaźniku wnoś nie

mniejszym

niż, %

Wymagane cechy podbudowy

Wskaźnik

zagęszczenia IS
nie

mniejszy niż

Maksymalne ugięcie sprężyste pod

kołem, mm

Minimalny moduł odkształcenia

mierzony płytą o średnicy 30 cm,

MPa

40 kN 50 kN
od pierwszego

obciążenia E1

od drugiego

obciążenia E2

60

80

120

1,0

1,0

1,03

1,40

1,25

1,10

1,60

1,40

1,20

60

80

100

120

140

180

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
 1. PN–B–04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
 2. PN–B–06714–12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
 3. PN–B–06714–15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
 4. PN–B–06714–16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
 5. PN–B–06714–17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
 6. PN–B–06714–18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
 7. PN–B–06714–19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
 8. PN–B–06714–26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych
 9. PN–B–06714–28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową
10. PN–B–06714–37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN–B–06714–39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
12. PN–B–06714–42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
13. PN–B–06731 Żużel  wielkopiecowy  kawałkowy.  Kruszywo  budowlane  i  drogowe.  Badania
techniczne
14. PN–B–11111 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.  Żwir  i
mieszanka
15. PN–B–11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
16. PN–B–11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN–B–19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
18. PN–B–23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN–B–30020 Wapno
20. PN–B–32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN–S–06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
22. PN–S–96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
23. PN–S–96035 Popioły lotne
24. BN–88/6731–08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN–84/6774–02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych
26. BN–64/8931–01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
27. BN–64/8931–02 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni  podatnych i
podłoża przez obciążenie płytą
28. BN–68/8931–04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
29. BN–70/8931–06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym
30. BN–77/8931–12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM – Warszawa 1997.
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Podbudowa z kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie D–04.04.01
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (skrót:  SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonywaniem  podbudowy  z  kruszywa  naturalnego  zagęszczanego

mechanicznie w ramach inwestycji – „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1647K w m. Leśnica w km 4+783,00 –

5+707,00 w granicach istniejącego pasa drogowego”.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1

niniejszej SST.

1.3. Zakres robót ujętych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem

podbudowy z kruszyw naturalnych zagęszczonych mechanicznie w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego zagęszczonego (stabilizowanego) mechanicznie – jedna lub więcej warstw

zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.

1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz  z

definicjami  podanymi  w  pkt  1.4  SST  D–00.00.00  „Wymagania  ogólne”  oraz  w  SST  „Podbudowa  z  kruszyw.

Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”

pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST  D–04.04.00

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie  kruszywa powinno być  zgodne z wymaganiami  podanymi  w  SST D–04.04.00 „Podbudowa z

kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Właściwości kruszywa

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania

ogólne” pkt 2.3.2

3. SPRZĘT
Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczące transportu podano w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt

4.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt

5.

5.2. Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST D–04.04.00 „Podbudowa z

kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D–04.04.00 „Podbudowa z

kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.

Wymagania ogólne” pkt 5.4.

5.5. Utrzymanie podbudowy 
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST D–04.04.00 „Podbudowa z

kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”

pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST

D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2.
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6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  kontrolnych  w  czasie  robót  podano  w  SST  D–04.04.00

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”

pkt 6.4.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  SST  D–04.04.00  „Podbudowa  z  kruszyw.

Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy i przepisy związane podano w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10.
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Podbudowa z kruszywa łamanego zagęszczonego mechanicznie D–04.04.02
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (skrót:  SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonywaniem  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  zagęszczanego

mechanicznie w ramach inwestycji – „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1647K w m. Leśnica w km 4+783,00 –

5+707,00 w granicach istniejącego pasa drogowego”.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1

niniejszej SST.

1.3. Zakres robót ujętych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem

podbudowy z kruszyw łamanych zagęszczonych mechanicznie w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego zagęszczonego (stabilizowanego) mechanicznie – jedna lub więcej warstw

zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.

1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz  z

definicjami  podanymi  w  pkt  1.4  SST  D–00.00.00  „Wymagania  ogólne”  oraz  w  SST  „Podbudowa  z  kruszyw.

Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”

pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST  D–04.04.00

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem  do  wykonania  podbudowy  z  kruszyw  łamanych  zagęszczonych  mechanicznie  powinno  być

kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo

ziaren żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek

gliny.

2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie  kruszywa powinno być  zgodne z wymaganiami  podanymi  w  SST D–04.04.00 „Podbudowa z

kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Właściwości kruszywa

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania

ogólne” pkt 2.3.2.

3. SPRZĘT
Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczące transportu podano w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt

4.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt

5.

5.2. Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST D–04.04.00 „Podbudowa z

kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D–04.04.00 „Podbudowa z

kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.

Wymagania ogólne” pkt 5.4.

5.5. Utrzymanie podbudowy 
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST D–04.04.00 „Podbudowa z

kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”

pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST

D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  kontrolnych  w  czasie  robót  podano  w  SST  D–04.04.00

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”

pkt 6.4.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  SST  D–04.04.00  „Podbudowa  z  kruszyw.

Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy i przepisy związane podano w SST D–04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10.
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Nawierzchnie D–05.00.00

Nawierzchnia z betonu asfaltowego D–05.03.05
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (skrót:  SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania  i  odbioru robót  związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji  nawierzchni  z  betonu asfaltowego w

ramach inwestycji –  „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1647K w m. Leśnica w km 4+783,00 – 5+707,00 w

granicach istniejącego pasa drogowego”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1 niniejszej

SST.

1.3. Zakres robót ujętych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem

warstw bitumicznych: ścieralnej, wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego w zakresie inwestycji wymienionej w

pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1 Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw, służących do przejmowania i rozkładania na

podłoże obciążeń od ruchu pojazdów.

1.4.2 Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami pojazdów.

1.4.3 Warstwa wiążąca – warstwa między warstwą ścieralną, a podbudową.

1.4.4  Warstwa  wyrównawcza  –  warstwa  o  zmiennej  grubości,  ułożona  na  istniejącej  warstwie  w  celu  uzyskania

odpowiedniego profilu potrzebnego do ułożenia kolejnej warstwy.

1.4.5 Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.6 Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze względu na największy

wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.7 Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym tworzy strukturę

wzajemnie klinującą się.

1.4.8 Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez określony

zestaw sit.

1.4.9 Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg

„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM

1.4.10 Symbole i oznaczenia:

D – wymiar mieszanki mineralnej wyrażony w [mm] jako wymiar górnego sita

d – wymiar mieszanki mineralnej wyrażony w [mm] jako wymiar dolnego sita

AC – beton asfaltowy (symbol ogólny bez wskazania warstwy do której jest przeznaczony)

krajowe  oznaczenia  uzupełniające  dotyczące  przeznaczenia  mieszanki  mineralno  –  asfaltowej  do

poszczególnych warstw nawierzchni:

W – do w-wy wiążącej

S – do w-wy ścieralnej

oznaczenie mieszanki mineralno – asfaltowej: AC D S lepiszcze – (np. AC 16 S 70/100) - „AC” - beton asfaltowy; „D” -

wymiar największego kruszywa w mieszance (np. 16 mm); „S” - warstwa do której przeznaczona jest mieszanka, może

być S, W, P (np. ścieralna); „lepiszcze” - oznaczenie lepiszcza (asfaltu drogowego).

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST

D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST  D-00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Wg niniejszej SST należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w normie PN-EN 12591,

posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną zgodny z rodzajem i wymaganiami określonymi w tabeli nr 1 

Tabela nr 1. Podział rodzajowy i wymagane właściwości asfaltów drogowych.
Lp. Właściwości Metoda

badania
Rodzaj asfaltu

20/30 35/50 50/70 70/100 100/150 160/220 250/330
WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25ºC 0,1mm PN-EN 1426 20-30 35-50 50-70 70-100 100-150 160-220 250-330
2 Temperatura mięknienia ºC PN-EN 1427 55-63 50-58 46-54 43-51 39-47 35-43 30-38

3
Temperatura zapłonu, nie

mniej niż
ºC PN-EN 22592 240 240 230 230 230 220 220

4

Zawartość składników
rozpuszczalnych, nie mniej

niż
% m/m PN-EN 12592 99 99 99 99 99 99 99
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5

Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost) nie

więcej niż
% m/m PN-EN 12607-1 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0

6
Pozostała penetracja po
starzeniu, nie mniej niż

% PN-EN 1426 55 53 50 46 43 37 35

7
Temperatura mięknienia po

starzeniu, nie mniej niż
ºC PN-EN 1427 57 52 48 45 41 37 32

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE

8
Zawartość parafiny,

nie więcej niż
% PN-EN12606-1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

9
Wzrost temp. mięknienia po

starzeniu, nie więcej niż
ºC PN-EN 1427 8 8 9 9 10 11 11

10
Temperatura łamliwości, nie

więcej niż
ºC PN-EN 12593

Nie
określa

się
-5 -8 -10 -12 -15 -16

Dobór  lepiszcza  asfaltowego  do  mieszanek  mineralno-asfaltowych  należy  dokonać  w  oparciu  o  zalecenia

przedstawione w tabeli nr 2.

Tabela nr  2.  Zalecane lepiszcza asfaltowe  do mieszanek mineralno-asfaltowych według  przeznaczenia  mieszanki  i

obciążenia drogi ruchem (wg WT-2 2010)
Typ mieszanki
i przeznaczenie

Zalecane rodzaje asfaltu

Beton asfaltowy (AC) do warstwy wiążącej
i wzmacniającej

35/50,
50/70,

wielorodzajowy 35/50,
wielorodzajowy 50/70

Beton asfaltowy (AC) do warstwy
ścieralnej

50/70,
70/100,

wielorodzajowy 50/70

2.3. Wypełniacz

Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w tabeli poniżej.

Wymagania dla wypełniacza do warstwy wiążącej, wzmacniającej i ścieralnej z betonu asfaltowego (na podst. WT-1

2010)

Tabela nr 3. Właściwości wypełniacza do betonu asfaltowego

WŁASCIWOSCI WYPEŁNIACZA
Wymagania

Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodnie z tab. 24 w PN-EN 13043

Jakość pyłów wg PN-EN 933-9, kat. nie wyższa niż.: MBF10

Zawartość wody wg PN-EN 1097-5, nie wyższa niż: 1 %(m/m)

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta

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

V28/45

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

∆R&B8/25

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

WS10

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

CC70

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym,
wymagana kat.

Ka Deklarowana

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

2.4. Kruszywo

W zależności od przeznaczenia warstwy i rodzaju kruszywa należy stosować kruszywa spełniające wymaganie

podane w tablicach w pkt. 2.4 niniejszej SST.

Składowanie  kruszywa  powinno  odbywać  się  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem  i

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

2.4.1 Wymagania dla kruszyw do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego (na podst. WT-1 2010)

Tabela nr 4. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego

WŁASCIWOSCI KRUSZYWA
Wymagania

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kat. nie niższa niż.: GC85/20

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kat.: G20/17,5

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1, kat. nie wyższa niż.: f2

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

FI35 lub SI35
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Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej

i łamanej wg PN-EN 933-5, kat. nie niższa niż.:
CDeklarowana

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

LA35

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

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9 WA24 Deklarowana

Gęstość nasypowa wg PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta

Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o

wym. 8/11, 11/16 lub 8/16, kat. nie wyższa niż.:
F2

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

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

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2, 

kat. nie wyższa niż.:
mLPC01

Tabela nr 5. Wymagania wobec kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D<=8mm do warstwy

wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego

WŁASCIWOSCI KRUSZYWA
Wymagania

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kat. nie niższa niż.: GF85 i GA85

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kat.: GTCNR

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1, kat. nie wyższa niż.: f10

Jakość pyłów wg PN-EN 933-9, kat. nie wyższa niż.: MBF10

Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2

wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN

933-6, roz. 8, 
kat. nie niższa niż.:

EcsDekalrowana

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

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9 WA24 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2, 

kat. nie wyższa niż.:
mLPC01

Tabela nr  6. Wymagania wobec  kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D<=8mm do  warstwy

wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego

WŁASCIWOSCI KRUSZYWA
Wymagania

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kat. nie niższa niż.: GF85 lub GA85

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kat.: GTCNR

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1, kat. nie wyższa niż.: f16

Jakość pyłów wg PN-EN 933-9, kat. nie wyższa niż.: MBF10

Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2

wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN

933-6, roz. 8, 
kat. nie niższa niż.:

EcsDeklarowana

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

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9 WA24 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2, 

kat. nie wyższa niż.:
mLPC01

2.4.2 Wymagania dla kruszyw do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (na podst. WT-1 2010)

Tabela nr 7. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

WŁASCIWOSCI KRUSZYWA
Wymagania

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kat. nie niższa niż.: GC85/20 przy D/d <4

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kat.: G20/15

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1, kat. nie wyższa niż.: f2

Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4,

kat. nie wyższa niż.:
FI25 lub SI25

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

Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, roz.

5; badania na kruszywie o wym. 10/14, kat. nie wyższa niż.:
LA30

Odporność na polerowanie kruszywa (badana na normowej
frakcji kruszywa do mieszanki mineralno – asfaltowej)

wg PN-EN 1097-8, kat. nie niższa niż:

PSVDeklarowane

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

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9 WA24 Deklarowana

Gęstość nasypowa wg PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta

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

FNaCl7

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

Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny wg

PN-EN 932-3
deklarowany przez producenta

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

mLPC01

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

ścieralnej z betonu asfaltowego

WŁASCIWOSCI KRUSZYWA
Wymagania

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kat. nie niższa niż.: GF85 i GA85

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kat.: GTCNR

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1, kat. nie wyższa niż.: f10

Jakość pyłów wg PN-EN 933-9, kat. nie wyższa niż.: MBF10

Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2

wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN
933-6, roz. 8, 

kat. nie niższa niż.:

EcsDekalrowana

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

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9 WA24 Deklarowana

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

mLPC01

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

ścieralnej z betonu asfaltowego

WŁASCIWOSCI KRUSZYWA
Wymagania

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kat. nie niższa niż.: GF85 lub GA85

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kat.: GTCNR

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1, kat. nie wyższa niż.: f16

Jakość pyłów wg PN-EN 933-9, kat. nie wyższa niż.: MBF10

Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2

wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN
933-6, roz. 8, 

kat. nie niższa niż.:

EcsDekalrowana

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

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9 WA24 Deklarowana

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

mLPC01

2.5. Mieszanka mineralna

Tabela nr 10. Zalecane mieszanki mineralno-asfaltowe według przeznaczenia mieszanki (wg WT-2 2010)
Typ mieszanki

i przeznaczenie

zalecana mieszanka mineralno - asfaltowa

Beton asfaltowy (AC) do warstwy wiążącej

i wyrównawczej
AC 11, AC 16

Beton asfaltowy (AC) do warstwy

ścieralnej
AC 5, AC 8, AC 11,

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Należy  stosować drogowe  kationowe  emulsje  asfaltowe  spełniające  wymagania  określone  w  WT.EmA-99

[14]. 

2.7. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi
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Do uszczelnienia:

• połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego materiału wykonywanego w

różnym czasie należy stosować emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza według norm i

aprobat technicznych,

• spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi

w nawierzchni  lub ją ograniczającymi, należy  stosować emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne

lepiszcza według norm i aprobat technicznych.

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować emulsję asfaltową lub asfalt drogowy wg PN-EN 12591. Dopuszcza się

inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

Przy wykonywaniu warstwy ścieralnej, na złączach technologicznych należy stosować taśmy bitumiczno-kauczukowe.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się

możliwością korzystania z następującego sprzętu:

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

• układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,

• skrapiarek,

• walców lekkich, średnich i ciężkich,

• walców stalowych gładkich,

• walców ogumionych,

• szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,

• samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2. Transport materiałów
4.2.1. Asfalt

Asfalt  należy  przewozić  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  asfaltu. Asfalt  należy  przewozić  izolowanymi

termicznie cysternami,  wyposażonymi w instalacje umożliwiające podłączenie cystern do urządzeń grzewczych lub

wyposażonymi we własne urządzenia grzewcze.

4.2.2. Wypełniacz

Wypełniacz  luzem  należy  przewozić  w  cysternach  przystosowanych  do  przewozu  materiałów  sypkich,

umożliwiających rozładunek pneumatyczny.

Wypełniacz  workowany  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczony  przed

zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszankę  betonu  asfaltowego  należy  przewozić  pojazdami  samowyładowczymi  z  przykryciem  w  czasie

transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać

2  godzin  z  jednoczesnym  spełnieniem  warunku  zachowania  temperatury  wbudowania.  Zaleca  się  stosowanie

samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy.

W wyładowywanej do kosza układarki mieszance nie powinny znajdować się grubsze bryły skawalonej (nadmiernie

wystudzonej)  mieszanki.  Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki  powinny być czyste,  a do

zwilżania  tych  powierzchni  można  używać  tylko  środki  antyadhezyjne  nie  wpływające  szkodliwie  na  mieszanki

mineralno-asfaltowe.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca dostarczy Inspektorowi

do akceptacji recepturę mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników

(zgodnie z WT2 2010).

5.2.1. Warstwa wiążąca, wyrównawcza z betonu asfaltowego

Przy projektowaniu mieszanki betonu asfaltowego (AC) należy stosować wymagania i zalecenia zawarte w

WT-1 oraz WT-2 2010.
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Tabela nr 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do BA do w-wy wiążącej, wyrównawczej

Właściwość
Przesiew, [% (m/m)]

AC 11 AC 16

wymiar sita #, [mm] od do od do

31,5 - - - -

22,4 - - 100 -

16 100 - 90 100

11,2 90 100 65 80

8 60 85 - -

2 30 55 25 55

0,125 6 24 5 15

0,063 3 8 3 8

zawartość lepiszcza (*) Bmin 4,6 Bmin 4,4

* minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) w mieszankach mineralno-asfaltowych została podana dla założonej gęstości mieszanki

mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeśli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρa), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną

wartość Bmin należy pomnożyć przez współczynnik α wg równania:
α=2,65/ρa

Minimalna zawartość lepiszcza w zaprojektowanej mieszance(recepcie) powinna być wyższa od podanego Bmin

o wielkość dopuszczalnej odchyłki 0,3 zawierającej błąd dozowania składników i błąd badania.

Minimalna  zawartość  lepiszcza  asfaltowego odzyskanego w  ekstrakcji  – jest  to lepiszcze  rozpuszczalne  (tworzące

błonkę lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie) nie uwzględniająca

lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo.

Tabela nr 12. Wymagane właściwości betonu asfaltowego dla w-wy wiążącej, wyrównawczej

Właściwość

Warunki

zagęszczenia wg

PN-EN 13108-
20

Metoda i warunki

badania

Wymiar mieszanki

AC 11 AC 16

zawartość wolnych przestrzeni
C.1.2, ubijanie

2 x 50 uderzeń
PN-EN 12697-8, p. 4

V min 3,0

V max 6,0

V min 3,0

V max 6,0

wolne przestrzenie wypełnione
lepiszczem

C.1.2, ubijanie
2 x 50 uderzeń

PN-EN 12697-8, p. 5
VFB min 65
VFB max 80

VFB min 60
VFB max 80

zawartość wolnych przestrzeni w

mieszance mineralnej

C.1.2, ubijanie

2 x 50 uderzeń
PN-EN 12697-8, p. 5 VMA min 14 VMA min 14

odporność na działanie wody
C.1.1, ubijanie

2 x 35 uderzeń
PN-EN 12697-12 (a) ITSR 80 ITSR 80

a) przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrażania (b), badanie w 25°C,

b) ujednolicona procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku nr 1 do WT-2 2010 „Mieszanki

mineralno – asfaltowe. Wymagania techniczne.” 

5.2.2. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

Przy projektowaniu mieszanki betonu asfaltowego (AC) należy stosować wymagania i zalecenia zawarte w

WT-1 oraz WT-2 2010.

Tabela nr 13. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do BA do w-wy ścieralnej

Właściwość
Przesiew, [% (m/m)]

AC 5 AC 8 AC 11

wymiar sita #, [mm] od do od do od do

16 – – – – 100 –

11,2 – – 100 – 90 100

8 100 – 90 100 70 90

5,6 90 100 70 90 – –

2 40 65 45 60 30 55

0,125 8 22 8 22 8 20

0,063 6 14 6 14 5 12

zawartość lepiszcza (*) Bmin 6,0 Bmin 5,8 Bmin 5,6

* minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) w mieszankach mineralno-asfaltowych została podana dla założonej gęstości mieszanki

mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeśli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρa), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną

wartość Bmin należy pomnożyć przez współczynnik α wg równania:
α=2,65/ρa
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Minimalna zawartość lepiszcza w zaprojektowanej mieszance(recepcie) powinna być wyższa od podanego Bmin

o wielkość dopuszczalnej odchyłki 0,3 zawierającej błąd dozowania składników i błąd badania.

Minimalna  zawartość  lepiszcza  asfaltowego odzyskanego w  ekstrakcji  – jest  to  lepiszcze  rozpuszczalne  (tworzące

błonkę lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie) nie uwzględniająca

lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo.

Tabela nr 14. Wymagane właściwości betonu asfaltowego dla w-wy ścieralnej

Właściwość

Warunki
zagęszczenia wg

PN-EN 13108-

20

Metoda i warunki

badania

Wymiar mieszanki

AC 5 AC 8 AC 11

zawartość wolnych przestrzeni
C.1.2, ubijanie
2 x 50 uderzeń

PN-EN 12697-8, p.
4

V min 1,0
V max 3,0

V min 1,0
V max 3,0

V min 1,0
V max 3,0

wolne przestrzenie wypełnione

lepiszczem

C.1.2, ubijanie

2 x 50 uderzeń

PN-EN 12697-8, p.

5

VFB min 75

VFB max 93

VFB min 75

VFB max 93

VFB min 75

VFB max 93

zawartość wolnych przestrzeni w
mieszance mineralnej

C.1.2, ubijanie
2 x 50 uderzeń

PN-EN 12697-8, p.
5

VMA min 14 VMA min 14 VMA min 14

odporność na działanie wody
C.1.1, ubijanie

2 x 35 uderzeń
PN-EN 12697-12 (a) ITSR 90 ITSR 90 ITSR 90

a) przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrażania (b), badanie w 25°C,

b) ujednolicona procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku nr 1 do WT-2 2010 „Mieszanki
mineralno – asfaltowe. Wymagania techniczne.” 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej

prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej

mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie  składników,  w  tym  także  wstępne,  powinno  być  wagowe  i  zautomatyzowane  oraz  zgodne  z  receptą.

Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury.

Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz

nie więcej niż ± 2 % w stosunku do masy składnika. Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien

on być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termosterowania, zapewniającym

utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o C. Temperatura asfaltu powinna wynosić jak w tab. 21.

Kruszywo  powinno  być  wysuszone  i  tak  podgrzane,  aby  mieszanka  mineralna  po  dodaniu  wypełniacza

uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30o

C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej wg. tab. poniżej

Tablica 15. Minimalna i maksymalna temperatura asfaltu i MMA.
Rodzaj asfaltu temperatura asfaltu w zbiorniku roboczym [ºC] temperatura mieszanki mineralno – asfaltowej [ºC]

50/70 180 od 140 do 180

70/100 180 od 140 do 180

wielorodzajowy 50/70 180 od 140 do 180

5.4. Przygotowanie podłoża

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia

podłoża  powinna  być  sucha  i  czysta.  Nierówności  podłoża  pod  warstwy  asfaltowe  nie  powinny  być  większe  od

podanych w tablicy poniżej:

Tablica 16. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm
Drogi i place

 

Podłoże pod warstwę

ścieralną wiążącą i wzmacniającą

Drogi klasy Z 9 12

5.5. Połączenie międzywarstwowe

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową przed ułożeniem następnej,  w  celu zapewnienia

odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w SST.

Zalecane ilości asfaltu podano w tablicy poniżej:

Tablica 17. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej:

Podłoże do wykonania warstwy z betonu asfaltowego (AC)
Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub

upłynniacza z asfaltu upłynnionego, [kg/m2]

podłoże pod warstwy asfaltowe

podbudowa tłuczniowa 0,7÷1,0

podbudowa z kruszywa zagęszczanego mechanicznie 0,5÷0,7

podbudowa z betonu cementowego lub kruszywa stabilizowanego cementem 0,3÷0,5

nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2÷0,5

połączenie nowych warstw asfaltowych

podbudowa asfaltowa 0,3÷0,5

warstwa wyrównawcza lub wzmacniająca z betonu asfaltowego 0,3÷0,5

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0,1÷0,3

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0,1÷0,3

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie

upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

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

• 0,5 h - przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2.

5.6. Warunki przystąpienia do robót
Warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego mogą być wykonywane, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa

od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości  > 8 cm i +10o C dla wykonywanej warstwy grubości  <= 8 cm. Nie

dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz

silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka  mineralno-asfaltowa  powinna  być  wbudowywana  układarką  wyposażoną  w  układ  z

automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.

Temperatura  mieszanki  wbudowywanej  nie  powinna  być  niższa  od  minimalnej  temperatury  mieszanki  podanej  w

punkcie 5.3.

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie przy zachowaniu kolejności wałowania:

• spoiny poprzeczne

• spoiny podłużne

• pasy (o długości do 100m) – wałowanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi.

Zagęszczanie walcami MMA powinno wykonywać się w temperaturze 130 – 160 ºC.

Złącza  w  nawierzchni  powinny być  wykonane  w  linii  prostej,  równolegle lub prostopadle do osi  drogi.  Złącza  w

konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być

całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

Dla warstwy ścieralnej, złącze robocze (technologiczne) powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi

powinna oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być

zaakceptowany przez Inspektora.

Wykonywana  i  odbierana  warstwa  ścieralna  musi  być  jednorodna,  bez  miejscowych  napraw  nawierzchni  (łat)

dokonywanych po jej wykonaniu

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

Wymagania dotyczące warstw bitumicznych odnoszą się do dwóch okresów ich sprawdzania:

• przy odbiorze nawierzchni po jej wykonaniu, oraz

• przed upływem okresu gwarancji.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

• dostarczyć  Inspektorowi  do  akceptacji  recepturę  mieszanki  mineralno-asfaltowej  oraz  wyniki  badań

laboratoryjnych poszczególnych składników (zgodnie z WT2 2010),

• uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.

stwierdzenie  o  oznakowaniu  materiału  znakiem  CE  lub  znakiem  budowlanym  B,  certyfikat  zgodności,

deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

• wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót w zakresie:

Tablica 18. Badania składników mieszanki mineralno – asfaltowej:

SKŁADNIK WŁAŚCIWOŚĆ MET. BADANIA LICZBA BADAŃ

kruszywo
uziarnienie PN-EN 933-1 1 na frakcję

gęstość PN-EN 1097-6 1 na frakcję

lepiszcze (PN-EN 12591,
PN-EN 13924)

penetracja lub
temp. mięknienia

PE-EN 1436 lub
PN-EN 1427

1

wypełniacz (PN-EN 13043)
uziarnienie PN-EN 933-10 1

gęstość PN-EN 1097-7 1

dodatki typ 1

Tablica 19. Badania gotowej mieszanki mineralno – asfaltowej

WŁAŚCIWOŚĆ MET. BADANIA LICZBA BADAŃ

zawartość lepiszcza PN-EN 12697-1 PN-EN 12697-39 1

uziarnienie PN-EN 12697-2 1

zawartość wolnych przestrzeni łącznie z VFB i
VMA przy wymaganej zawartości wolnych

przestrzeni 7% <V
max

< 10%

PN-EN 12697-8 Gęstość objętościowa wg PN-EN 12697-
6, metoda B, w stanie nasyconym powierzchniowo

suchym. Gęstość wg PN-EN 12697-5, metoda A, w wodzie
1

zawartość wolnych przestrzeni łącznie z VFB i PN-EN 12697-8 Gęstość objętościowa wg PN-EN 12697- 1
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VMA przy wymaganej zawartości wolnych

przestrzeni 7% <V
max

< 10%
6, metoda C, w stanie uszczelnienia powierzchniowego.

Gęstość wg PN-EN 12697-5, metoda A, w wodzie

odporność na działanie wody (powiązana

funkcjonalnie)
PN-EN 12697-12 1

odporność na deformacje trwałe (powiązana

funkcjonalnie), dotyczy betonu asfaltowego

zaprojektowanego do maksymalnego obciążenia

osi poniżej 130 kN

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

przy wymaganej temperaturze
1

Jeżeli  użyto  materiały  składowe,  których  właściwości  były  już  określone  przez  dostawcę  materiału  na  podstawie

zgodności w/w wymaganiami, to właściwości te nie muszą być ponownie sprawdzane pod warunkiem, że przydatność

tych materiałów pozostała bez zmian i nie istnieją inne przeciwwskazania.

W  wypadku  wyrobów  oznakowanych  znakiem  CE  zgodnie  z  odpowiednimi  zharmonizowanymi  specyfikacjami

europejskimi można założyć, że mają one właściwości określone w oznakowaniu CE, jednak nie zwalnia to producenta

z  odpowiedzialności  za zapewnienie,  że  mieszanka  mineralno-asfaltowa  jako całość  spełnia  odpowiednie  wartości

deklarowane.

Normy  Europejskie  na  mieszanki  mineralno-asfaltowe  zawierają  każdorazowo  pewną  liczbę  wymagań  odnośnie

właściwości  fizycznych  i  mechanicznych.  Niektóre  z  nich  są  wyrażone  przez  bezpośrednie  pomiary  właściwości

mechanicznych,  takich  jak  sztywność  lub  odporność  na  deformacje,  podczas  gdy  inne  są  w  formie  właściwości

zastępczych,  takich  jak  zawartość  asfaltu  lub  zawartość  wolnych  przestrzeni.  Podczas  przeprowadzania  procedury

badania producent powinien dostarczyć dowód spełnienia każdego odpowiedniego wymagania w danym dokumencie

technicznym, z którym deklaruje zgodność.

Normy  wyrobów  dopuszczają  zastosowanie  podejścia  grupowego  w  zakresie  badania  typu.  Oznacza  ono,  że  w

wypadku, gdy nastąpiła zamiana składnika mieszanki mineralno-asfaltowej i istnieją uzasadnione przesłanki, że dana

właściwość nie ulegnie pogorszeniu  oraz przy  zachowaniu  tej samej  wymaganej  kategorii  właściwości,  to nie jest

konieczne badanie tej właściwości w ramach w/w badań.

6.3. Badania w czasie robót

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3.1. Zakres badań i pomiarów

Zakres badań i pomiarów w czasie wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy poniżej:

Tablica 20. Zakres badań i pomiarów podczas wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej
 

Lp.
 

Wyszczególnienie badań Wymagane badanie
Częstotliwość badań,

minimalna liczba badań na dziennej

działce roboczej

1 Temperatura mieszanki mineralno-

asfaltowej

sprawdzenie temperatury (zgodność z wart.

dopuszczalnymi przez SST) - ± 2ºC

każdy pojazd przy załadunku i w czasie

wbudowywania

2 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej wizualna ocena jej wyglądu w czasie produkcji,
załadunku, rozładunku i wbudowywania

jw.

3 Właściwości próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwórni

określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla.
Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną

 jeden raz dziennie dla każdej warstwy
nawierzchni

lp. 3 - badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-B-96025:2000 [10]

W przypadku wątpliwości dotyczących jakości wbudowywanej mieszanki, Inspektor Nadzoru może zażądać

wykonania badań próbek i oceny ich zgodności z zatwierdzoną recepturą.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych warstwy z betonu asfaltowego

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica poniżej:

Tablica 21. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp.
Wyszczególnienie badań i

pomiarów
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Szerokość warstwy 2 razy na 1 km

2 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

3 Ukształtowanie osi w planie *) pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz usytuowania osi według dokumentacji budowy

4 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m2

5 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza

6 Krawędź warstwy cała długość

7 Wygląd warstwy ocena ciągła

8 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m2

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

6.4.2.  Inne  parametry  cechujące  warstwę  z  betonu  asfaltowego  podlegające  sprawdzeniu  i  dopuszczalne  odchyłki

podaje tablica 22:

Lp.
Wyszczególnienie

sprawdzanych parametrów:
Dopuszczalne odchyłki

1 Szerokość warstwy

 szerokość warstwy różna od projektowanej +5 cm;

szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem
(np. ściekiem) w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej o

grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm

2 Równość podłużna W zależności od metodologi badań równości nawierzchni minimalne wymagania dotyczące oceny

równości podłużnej, poprzecznej oraz rzędnych wysokościowych dla warstw bitumicznych nawierzchni

należy przyjmować zgodnie z Załącznikiem nr 6 do RMTiGM w sprawie warunków technicznych jakim
3 Równość poprzeczna

4 Rzędne wysokościowe warstwy
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powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.)
5 Spadki poprzeczne warstwy zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%

6 Ukształtowanie osi w planie Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm

7 Grubość warstwy Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją ±5mm

8 Złącza podłużne i poprzeczne
Złącza warstwy powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza

powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

9 Krawędź warstwy
Krawędzie warstwy powinny być wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia

pokryte asfaltem.

10 Wygląd warstwy
Warstwa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i

spękanych

11 Zagęszczenie warstwy Zagęszczenie i wolna przestrzeń warstwy powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i
recepcie12 Wolna przestrzeń

6.5. Wymagania dotyczące trwałości nawierzchni
W przypadku  gdy  w  okresie  gwarancji  ilość  napraw  (łat)  warstwy  ścieralnej  wynikających  z  wadliwie

wykonanej konstrukcji nawierzchni  przekroczy 10% powierzchni na 1 km wykonanych robót mierząc od początku

zakresu robót należy wykonać wymianę tej warstwy na odcinku 1 km, na którym występują w/w naprawy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.

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

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową i  SST,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z

zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Wymagania techniczne

• „Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych” -

WT-1 2010 Wymagania techniczne, Warszawa 2010

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

techniczne, Warszawa 2010

• Polskie Normy wymienione w pkt. 3 w/w wytycznych
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Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej D–05.03.23
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (skrót:  SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonywaniem  nawierzchni  z  kostki  brukowej  betonowej  w  ramach

inwestycji –„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1647K w m. Leśnica w km 4+783,00 – 5+707,00 w granicach

istniejącego pasa drogowego”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1

niniejszej SST.

1.3. Zakres robót ujętych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem

nawierzchni z betonowej kostki brukowej zgodnie z dokumentacją projektową.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa – prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej

nawierzchni,  wykonany  metodą  wibroprasowania  z  betonu  niezbrojonego  niebarwionego  lub  barwionego,

charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.

1.4.2. Krawężnik – wg SST D-08.01.01

1.4.3. Obrzeże – wg SST D08.03.01

1.4.4.  Spoina  –  odstęp  pomiędzy  przylegającymi  elementami  (kostkami)  wypełniony  określonymi  materiałami

wypełniającymi.

1.4.5. Szczelina dylatacyjna – odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń

temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST  D–00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja

Zastosowana  betonowa  kostka  brukowa  powinna  mieć  następujące  cechy  charakterystyczne,  określone  w

katalogu producenta:

• odmiana: kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 

• gatunek: gatunek 1,,

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

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

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

• wymiary zgodne z wymiarami określonymi przez dokumentację projektową.

2.2.2. Wymagania

Betonowa  kostka  brukowa  powinna  posiadać  aprobatę  techniczną,  wydaną  przez  uprawnioną  jednostkę

(Instytut  Badawczy Dróg i  Mostów).  Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w

aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez

odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami:

• kształt  i  wymiary  –  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  z  dopuszczalnymi  odchyłkami  od

wymiarów:

◦ długość i szerokość ± 3,0 mm,

◦ grubość ± 5,0 mm,

• wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż:

◦ 50 MPa,

• mrozoodporność:  po 30 cyklach zamrażania i  rozmrażania próbek w  3% roztworze NaCl lub 150 cyklach

zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki:

◦ próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,

◦ łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie

powinna przekraczać 5% masy próbek niezamrażanych,

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

20%,

63



◦ nasiąkliwość – nie powinna przekraczać 5%,

◦ ścieralność  –  sprawdzana  na  tarczy  Boehmego,  określona  stratą  wysokości,  nie  powinna  przekraczać

wartości dla klasy „50” 3,5 mm,

• szorstkość,  określona  wskaźnikiem  szorstkości  SRT (Skid  Resistance  Tester)  powierzchni  licowej  górnej,

sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT,

• wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie

elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne

wady wyglądu zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy

1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej
Lp. Właściwości Wymagania – dla dopuszczonej kostki w gatunku 1

1 Stan powierzchni licowej

tekstura jednorodna w danej partii

rysy i spękania niedopuszczalne

kolor według katalogu producenta jednolity dla danej partii

przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej kostce

plamy, zabrudzenia niezmywalne wodą niedopuszczalne

naloty wapienne dopuszczalne

2

Uszkodzenia powierzchni bocznych:

dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

dopuszczalna wielkość (długość i szerokość) 30 mm x 10 mm

3 Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży przylicowych niedopuszczalne

4

Uszkodzenia krawędzi pionowych

– dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

– dopuszczalna wielkość (długość i głębokość) 20 mm x 6 mm

(Uwaga:  Naloty  wapienne  –  wykwity  w  postaci  białych  plam  –  powstają  w  wyniku  naturalnych  procesów

fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie

do 2 lat).

2.2.3. Składowanie kostek

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy

czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały:

• na podsypkę piaskową pod nawierzchnię:

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

◦ piasek  łamany  (0,075÷2)  mm,  mieszankę  drobną  granulowaną  (0,075÷4)  mm  albo  miał  (0÷4)  mm,

odpowiadający wymaganiom PN–B–11112:1996 [1],

• na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię:

◦ mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 

1  wg  PN-B-11113:1996[2],  cementu  powszechnego  użytku  spełniającego  wymagania  PN-B-

19701:1997[3] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250 (PN-EN 1008:2003)[4, 

4a],

• do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

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

◦ piasek łamany (0,075¸2) mm wg PN–B–11112:1996 [1],

Składowanie  kruszywa,  nieprzeznaczonego  do  bezpośredniego  wbudowania  po  dostarczeniu  na  budowę,  powinno

odbywać  się  na  podłożu  równym,  utwardzonym  i  dobrze  odwodnionym,  przy  zabezpieczeniu  kruszywa  przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z

BN–88/6731–08 [5].

2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki

Jeśli  dokumentacja  projektowa lub Inspektor  nie  ustalą  inaczej,  to do obramowania  nawierzchni  z  kostek

można stosować:

• krawężniki betonowe wg. SST D–08.01.01

• obrzeża betonowe wg. SST D–08.03.01

• przy krawężnikach mogą występować ścieki wg SST D–08.05.01

2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej

Materiały  do  podbudowy,  ustalonej  w  dokumentacji  projektowej,  powinny  odpowiadać  wymaganiom

właściwej SST.

 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
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3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a kostki

brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające.

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie

lub krawężnikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport kostek kamiennych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu min. 70%

wytrzymałości betonu, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą

stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również przewozić

samochodami na paletach transportowych producenta.

 4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed

rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

4.2.3. Transport krawężników i obrzeży

Wg odpowiednich SST.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być

zgodny z dokumentacją projektową.

Podbudowa  powinna  być  przygotowana  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  specyfikacjach  (SST)  dla

odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.3. Obramowanie nawierzchni
Do  obramowania  nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych  należy  stosować  rozwiązania  zgodne  z

dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inspektora i spełniające wymagania określone w specyfikacjach

(SST) dla odpowiedniego obramowania.

5.4. Podsypka
Na  podsypkę  należy  stosować  materiał  określony  w  dokumentacji  projektowej  i  spełniający  wymagania

określone w punkcie 2.3 niniejszej SST.

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Podsypka powinna być zwilżona

wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi  na  różnorodność  kształtów i  kolorów produkowanych  kostek,  możliwe  jest  ułożenie  dowolnego

wzoru – wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora. Kostkę układa się na

podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,0 – 1,5

cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić materiałem zgodnie z punktem 2.3 niniejszej SST, a następnie zamieść

powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego

dla  ochrony  kostek  przed  uszkodzeniem i  zabrudzeniem.  Wibrowanie  należy  prowadzić  od  krawędzi  powierzchni

ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.

Po  ubiciu  nawierzchni  należy  uzupełnić  szczeliny  materiałem  zgodnie  z  punktem  2.3  niniejszej  SST i  zamieść

nawierzchnię.

5.6. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnię  na  podsypce  piaskowej  ze  spoinami  wypełnionymi  piaskiem  można  oddać  do  użytku

bezpośrednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada

atest wyrobu. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań

wyrobu na ściskanie. Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań

podanych w pkt 2.2.dotyczącymi wyglądu i wymiarów.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
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Sprawdzenie  podłoża  i  podbudowy  polega  na  stwierdzeniu  ich  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i

odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki  w zakresie grubości  i  wymaganych spadków poprzecznych i  podłużnych polega na

stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu

zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

• pomierzenie szerokości spoin,

• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),

• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,

• sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych i częstotliwość badań 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wymienionych

w  pkt  6.4.2  powinna  być  dostosowana  do  powierzchni  wykonanych  robót.  Zaleca  się,  aby  pomiary  cech

geometrycznych wymienionych w pkt 6.4.2 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w

punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor.

6.4.2. Parametry cechujące nawierzchnię z kostki kamiennej podlegające sprawdzeniu i dopuszczalne odchyłki podaje

tablica 2:
Lp. Wyszczególnienie sprawdzanych

parametrów:
Dopuszczalne odchyłki

1 Spadki poprzeczne zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%

2 Równość Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4–metrową łatą lub

planografem, zgodnie z normą BN–68/8931–04 [6].

Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm.

5 Rzędne wysokościowe podbudowy Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi i rzędnymi projektowanymi nie

powinny przekraczać +1 cm, –2 cm.

6 Ukształtowanie osi w planie Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o

więcej niż ± 5 cm

6 Szerokość nawierzchni Szerokość nawierzchni nie może się różnić od projektowanej o więcej niż ± 5

cm

7 Grubość podsypki Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej

z tolerancją:

– ± 10 % dla podbudowy zasadniczej,

– +10%, –15 % dla podbudowy pomocniczej

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Roboty  związane  z  wykonaniem  podsypki  należą  do  robót  ulegających  zakryciu.  Zasady  ich  odbioru  są

określone w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN–B–11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

2. PN–B–11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

3. PN–B–19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

4. PN–B–32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

4a. PN–EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu [...]

5. BN–88/6731–08 Cement. Transport i przechowywanie

6. BN–68/8931–04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

7. BN–68/8931–01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
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Wzmocnienie nawierzchni z betonu asfaltowego siatką z włókna szklanego
D–05.03.26
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (skrót:  SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem wzmocnienia nawierzchni z betonu asfaltowego za pomocą

siatki z włókna szklanego w ramach inwestycji pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1647K w m. Leśnica w

km 4+783,00 – 5+707,00 w granicach istniejącego pasa drogowego”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1

niniejszej SST.

1.3. Zakres robót ujętych w SST

Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   specyfikacji   dotyczą   zasad   wykonania   warstwy   wzmacniającej

konstrukcję nawierzchni drogowej z  siatki  z włókna  szklanego.

1.4. Określenia podstawowe

Siatka  z  włókna  szklanego  –  płaski  wyrób  syntetyczny  do  zbrojenia  warstw asfaltowych, powstały z połączenia

włókien szklanych w postaci siatki o oczkach kwadratowych dodatkowo mogą być powleczone asfaltem, który ma za

zadanie  zlepiać  włókna  oraz  chronić  je  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  i  przed  działaniem  substancji

chemicznych.

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST  D–00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 2.

Do wykonania powyższych robót należy stosować następujące materiały: 

• emulsję asfaltową kationową szybkorozpadową o zawartości asfaltu 70%,  

• siatkę z włókna szklanego. 

2.2. Emulsja asfaltowa

Do  wykonania  warstwy  sczepnej  na  powierzchni,  na  której  ma  być  ułożona siatka,  należy  stosować

emulsję   asfaltową  szybkorozpadową  o  zawartości  asfaltu  70%,  o  właściwościach  zgodnych  z  określonymi  w

Warunkach Technicznych IBDiM nr 47, “Drogowe kationowe emulsje asfaltowe” dla emulsji K1-70.  

2.3. Kompozyt z włókna szklanego na podkładzie z włókniny 

Do wykonania robót należy zastosować siatki z włókna szklanego. Szczegółowe  wymagania  dotyczące  siatki

podano w tablicy ponizej.  

Tablica 1: Wymagania dla kompozytu 

Parametr Wielkość

materiał włókno szklane

masa powierzchniowa min. 650 g/m2

wymiary oczek siatki max. 40x40 mm

wytrzymałość na rozciąganie:

• wszerz

• wzdłuż

• min. 120kN

• min. 120kN

maksymalne odkształcenie siatki przy obciążeniu

maksymalnym:

• wszerz

• wzdłuż

• ≤ 3,0%

• ≤ 3,0%

Siatka  powinna  być  produkowana  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  normie  jakościowej  EN 10319. Siatka

powinna posiadać aprobatę techniczną IBDiM.  

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

Do wykonania robót związanych ze wzmocnieniem nawierzchni powinien być stosowany sprzęt zaakceptowany przez

Inspektora. Należy stosować:  

• skrapiarkę do wykonania skropienia emulsją asfaltową,  

• rozkładarkę do siatki.

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
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Kompozyt należy transportować w sposób zabezpieczający przed mechanicznymi uszkodzeniami.   

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

Siatkę  należy  układać  na  warstwie  wyrównawczej  bądź  na  podbudowie  bitumicznej.  Niedopuszczalne  jest

układanie siatki bezpośrednio na starej, zniszczonej nawierzchni ani na powierzchni po frezowaniu. 

Podczas układania siatki należy przestrzegać poniższych zasad: 

• podłoże,  na którym ma być ułożona  siatka,  musi  być suche,  czyste  i  równe.  W przypadku występowania

znacznych  nierówności  zaleca  się  wykonanie  dodatkowej  warstwy  wyrównawczej.  Nie  wolno  prowadzić

instalacji siatki podczas opadów deszczu. 

• na  przygotowanym  podłożu  należy  wykonać  skropienie  emulsją  asfaltową.  Należy  stosować  szybko  lub

średniorozpadową  emulsję  o  dużej  zawartości  asfaltu.  Ilość  emulsji  powinna  być  tak  dobrana,  aby  po

odparowaniu wody uzyskać około 1,0 litra  asfaltu na 1 m2 podłoża. Zaleca się  stosowanie emulsji  K1-70

zgodnie z „Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99” IBDiM, Warszawa 1994. Do skropienia można

również zastosować gorący asfalt w ilości 1,0 litra na 1 m2 powierzchni. 

• dokładną  ilość  emulsji  należy  dobrać  na  budowie,  biorąc  pod  uwagę  równość  i  porowatość  warstwy

wyrównawczej oraz warunki atmosferyczne panujące w trakcie instalacji. 

• bezpośrednio po skropieniu emulsją, przed jej rozpadem, należy rozłożyć warstwę siatki. Po rozłożeniu siatkę

należy  docisnąć  do  podłoża.  Wszelkie  nierówności  i  fałdy powinny być usunięte.

• siatka powinna maksymalnie  przylegać  do  podłoża.

• pasma siatki nie muszą dochodzić dokładnie do krawędzi jezdni. Zaleca się pozostawienie niewielkiej przerwy

(ok. 5cm) pomiędzy brzegiem pasma siatki a krawędzią jezdni (krawężnikiem). 

• w  miejscu  łączenia  pasm siatki należy wykonać zakład o szerokości około 10 - 15 cm. Zakład nie powinien

być większy  –  w  przypadku,  gdyby  z  szerokości  rolek  siatki  i  szerokości  jezdni  wynikała  większa

szerokość  zakładu, należy dociąć rolkę materiału do odpowiedniej szerokości.

• bezpośrednio  na  rozłożonej,  suchej  warstwie siatki,  po  odczekaniu  czasu  niezbędnego  do  uzyskania

pełnej  sczepności  siatki  z  podłożem,  można  układać  warstwy  asfaltowe  przy  użyciu  konwencjonalnego

sprzętu. 

• w  przypadku  układania  warstw  asfaltowych  na  siatce  w  kilku  częściach  (np.  połówkami  jezdni)  szew

roboczy  w warstwach asfaltowych nie powinien się pokrywać z zakładem podłużnym pasm siatki, 

• należy  dążyć do tego,  aby  miejsca zakładów podłużnych pasm siatki  nie  występowały  w  śladzie koła na

nawierzchni. 

• maksymalna temperatura mieszanki mineralno - asfaltowej układanej na warstwie siatki nie może przekraczać

180 0C. 

• nie  dopuszcza  się  ruchu  samochodów  bezpośrednio  po  ułożonej  warstwie  kompozytu  za  wyjątkiem

samochodów dowożących  mieszankę  mineralno -  asfaltową.   Powinny  one  jeździć  powoli,   unikając

gwałtownych  skrętów,  hamowań  i przyspieszeń. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Kontrola jakości Robót polega na:  

• sprawdzeniu zużycia emulsji asfaltowej i jednorodności skropienia,  

• sprawdzeniu poprawności wykonania zakładów i dodatkowego skropienia asfaltem, 

• wizualnej ocenie przylegania siatki do podłoża przed ułożeniem na nim warstwy betonu asfaltowego. 

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
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8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Roboty  związane  z  wykonaniem  podsypki  należą  do  robót  ulegających  zakryciu.  Zasady  ich  odbioru  są

określone w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Zalecenia producenta kompozytu dotyczące technologii wbudowania.
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Roboty wykończeniowe D–06.00.00
Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów D–06.01.01
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (skrót:  SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót w zakresie umocnienia skarp, rowów, cieków wodnych i ścieków w ramach inwestycji –

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1647K w m. Leśnica w km 4+783,00 – 5+707,00 w granicach istniejącego

pasa drogowego”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1

niniejszej SST.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  trwałym

powierzchniowym umocnieniem skarp, rowów cieków wodnych i ścieków następującymi sposobami:

• humusowaniem (obsianie trawą)

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) – ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych.

1.4.2. Humusowanie – zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, obejmujący

dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem.

1.4.3.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST

D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST  D–00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp objętymi niniejszą SST są:

• ziemia urodzajna,

• nasiona traw oraz roślin motylkowatych,

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części  organicznych.  Ziemia urodzajna powinna być

wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.

2.4. Nasiona traw

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować

mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN–R–65023:1999 [9] i PN–B–12074:1998

[4].

2.5. Materiały uzupełniające 

Materiały uzupełniające (elementy łączne, usztywniające itp.) zgodne z instrukcją wykonawczą sporządzoną

przez Wykonawcę. 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  umocnienia  techniczno–biologicznego  powinien  wykazać  się

możliwością korzystania z następującego sprzętu:

• ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych,

• ubijaków o ręcznym prowadzeniu,

• wibratorów samobieżnych,

• płyt ubijających,

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

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.1. Transport materiałów

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona  traw  można przewozić dowolnymi  środkami transportu w  warunkach zabezpieczających je  przed

zawilgoceniem.

70



5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Humusowanie
Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa ziemi

urodzajnej  powinna  sięgać  poza górną  krawędź skarpy  i  poza  podnóże  skarpy  nasypu  od 15  do  25 cm.  Grubość

pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm po zagęszczeniu, w zależności od gruntu występującego

na powierzchni skarpy. W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy należy

wykonywać rowki poziome lub pod kątem 30º do 45º o głębokości od 3 do 5 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną

warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie powierzchni terenu przez obsianie trawą i roślinami motylkowatymi
Proces  umocnienia  powierzchni  poprzez  obsianie  nasionami  traw  i  roślin  motylkowatych  polega  na

wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:

• humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

• wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami ściekowymi za pomocą osprzętu agrouprawowego, aby

uzyskać zawartość części organicznych warstwy co najmniej 1%,

a następnie obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych i bylin w ilości od 18

g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, wystawy oraz pochylenia

skarp) i  naniesieniu  na  obsianą  powierzchnię  tymczasowej  warstwy  przeciwerozyjnej  (patrz  pkt  5.4).  W okresach

posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie.

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

6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz na sprawdzeniu

daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia

nie  porośniętych  miejsc  nie  powinna  być  większa  niż  2%  powierzchni  obsianej  skarpy,  a  maksymalny  wymiar

pojedynczych  nie  zatrawionych  miejsc  nie  powinien  przekraczać  0,2  m2.  Na  zarośniętej  powierzchni  nie  mogą

występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN–R–65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych

2. BN–80/6775–03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

3. PN–B–12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań

4. PN–B–12074:1998 Urządzenia wodno–melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowłókniną. 

Wymagania i badania przy odbiorze

5. BN–80/6775–03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe
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Urządzenia bezpieczeństwa ruchu D-07.00.00

Oznakowanie poziome D-07.01.01
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (skrót:  SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru oznakowania poziomego dróg w ramach inwestycji – „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr

1647K w m. Leśnica w km 4+783,00 – 5+707,00 w granicach istniejącego pasa drogowego”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1

niniejszej SST.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i

odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Oznakowanie  poziome  -  znaki  drogowe poziome,  umieszczone  na  nawierzchni  w  postaci  linii  ciągłych  lub

przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem

określonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalników

lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie,

odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w

temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny być retrorefleksyjne.

1.4.3. Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby nakładane warstwą grubości od 0,3 mm do 0,8 mm.

1.4.4. Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą grubości  od 0,9 mm do 5 mm.

Należą do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.

1.4.5. Punktowe elementy odblaskowe - materiały o wysokości do 15 mm, a w szczególnych wypadkach do 25 mm,

które są przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnię. Mają różny kształt, wielkość i wysokość oraz rodzaj i liczbę

zastosowanych  elementów  odblaskowych,  do  których  należą  szklane  soczewki,  elementy  odblaskowe  z

polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

1.4.6. Kulki szklane - materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane materiałami

w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy.

1.4.7. Materiał uszorstniający - kruszywo zapewniające oznakowaniu poziomemu właściwości antypoślizgowe.

1.4.8.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST

D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST  D-00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów

Każdy  materiał  używany  przez  Wykonawcę  do  poziomego  znakowania  dróg  musi  posiadać  aprobatę

techniczną.

2.3. Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg

2.4.1. Materiały do znakowania cienkowarstwowego

Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane warstwą grubości od 0,3 mm

do  0,8  mm  (na  mokro).  Właściwości  fizyczne  materiałów  do  znakowania  cienkowarstwowego  określa  aprobata

techniczna odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4].

2.4.2. Materiały do znakowania grubowarstwowego

Materiałami do znakowania grubowarstwowego powinny być materiały umożliwiające nakładanie ich warstwą

grubości  od  0,9  mm  do  5  mm,  jak  masy  chemoutwardzalne  stosowane  na  zimno  oraz  masy  termoplastyczne.

Właściwości  fizyczne  materiałów  do  znakowania  grubowarstwowego  i  wykonanych  z  nich  elementów

prefabrykowanych określa aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4].

2.4.3. Kulki szklane

Materiały  w  postaci  kulek  szklanych  refleksyjnych  do  posypywania  lub  narzucania  pod  ciśnieniem  na

materiały do oznakowania powinny zapewniać widzialność w  nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu

wiązki  światła  wysyłanej  przez  reflektory  pojazdu.  Właściwości  kulek  szklanych  określa  aprobata  techniczna,

odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4].

2.4.4. Materiał uszorstniający oznakowanie

Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa

stosowanego w  celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkości  (właściwości  antypoślizgowych). Materiał

uszorstniający  oraz  mieszanina  kulek  szklanych  z  materiałem uszorstniającym  powinny  odpowiadać  wymaganiom

określonym w aprobacie technicznej lub POD-97 [4].

2.4.5. Punktowe elementy odblaskowe

72



Punktowym elementem odblaskowym powinna być naklejana, kotwiczona lub wbudowana w nawierzchnię
płytka  z  materiału  wytrzymującego  przejazdy  pojazdów  samochodowych,  zawierająca  element  odblaskowy
umieszczony w ten sposób, aby zapewniał widzialność w nocy, a także w czasie opadów deszczu. Element odblaskowy
(retroreflektor), będący częścią punktowego elementu odblaskowego może być szklany lub plastikowy. Właściwości
punktowego elementu odblaskowego określa aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4].
2.4.6. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska

Materiały  stosowane do znakowania  nawierzchni  nie  powinny  zawierać  substancji  zagrażających  zdrowiu
ludzi i powodujących skażenie środowiska.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały do poziomego znakowania dróg należy przechowywać w magazynach odpowiadających zaleceniom
producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego i opadów.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakresu robót, powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez Inspektora:

−szczotek mechanicznych (zaleca się szczotki wyposażone w urządzenia odpylające) oraz szczotek ręcznych,
−frezarek,
−sprężarek,
−malowarek,
−układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5oC,
a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%.
5.3. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania  poziomego  należy  oczyścić  powierzchnię  nawierzchni  malowanej  z  pyłu,
kurzu,  piasku,  smarów,  olejów  i  innych  zanieczyszczeń.  Powierzchnia  nawierzchni  przygotowana  do  wykonania
oznakowania poziomego musi być czysta i sucha.
5.4. Przedznakowanie

W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać przedznakowanie, stosując się
do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków [...]” [3], SST
i wskazaniach Inspektora. Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę. Zaleca się wykonywanie
przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek.
5.5. Wykonanie znakowania drogi
5.5.1. Wykonanie znakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów. Wielkość, wydajność i
jakość sprzętu należy dostosować do zakresu i rozmiaru prac. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania
znakowania podejmuje Wykonawca przy akceptacji Inspektora.
5.5.2. Wykonanie znakowania drogi materiałami grubowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów. Wielkość, wydajność i
jakość sprzętu należy dostosować do ich zakresu i rozmiaru. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania
znakowania podejmuje Wykonawca przy akceptacji Inspektora. 
5.5.3. Wykonanie znakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi

Wykonanie  znakowania  powinno  być  zgodne  z  zaleceniami  producenta  materiałów.  Przy  wykonywaniu
znakowania  punktowymi  elementami  odblaskowymi  należy  zwracać  szczególną  uwagę  na  staranne  mocowanie
elementów do podłoża, od czego zależy trwałość wykonanego oznakowania.
Nie wolno zmieniać ustalonego przez producenta rodzaju kleju. 
5.6. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę należy wykonać jak
najmniej uszkadzając nawierzchnię.

Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania:
−cienkowarstwowego, metodą: frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,
−grubowarstwowego, metodą frezowania,
−punktowego, prostymi narzędziami mechanicznymi.

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

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

6.2. Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania
Powierzchnia  jezdni  przed  wykonaniem  znakowania  poziomego  musi  być  całkowicie  czysta  i  sucha.

Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.4.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
Sprawdzenie wykonania oznakowania poziomego przeprowadza się poprzez wizualną ocenę jego wykonania

w zakresie jego kompletności, zgodności z dokumentacją projektową i braku wad..

W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do spełnienia wymagań w zakresie parametrów określających:

−widzialność w dzień

−widzialność w nocy

−szorstkość oznakowania

−trwałość oznakowania

−czas schnięcia oznakowania (wzgl. czas przejezdności oznakowania)

−grubość oznakowania

należy stosować odpowiednie badania sprawdzające:

−widzialność w dzień – współczynnik luminacji

−widzialność w nocy – współczynnik odblasku,

−szorstkość oznakowania – wskaźnik szorstkości SRT,

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

−czas schnięcia oznakowania (wzgl.  czas przejezdności  oznakowania)  -  przyjmuje się  czas upływający między

wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu - nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez

producenta, z tym że nie może przekraczać 2 godzin

−grubość oznakowania :

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

◦ dla oznakowania grubowarstwowego, co najwyżej 5 mm,

◦ dla punktowych elementów odblaskowych umieszczanych na części jezdnej drogi, co najwyżej 15 mm, a

w uzasadnionych przypadkach co najwyżej 25 mm.

wykonane  według  metod określonych w  „Warunkach technicznych POD-97” [4]  oraz „Szczegółowych warunkach

technicznych dla znaków [...]” [3]. Jeżeli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt

badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym – Zamawiający

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.

10.2. Inne dokumenty
3. „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu  

drogowego i warunki  ich umieszczania na drogach” -  załącznik  do rozporządzenia Ministra  Transportu i  

Gospodarki Morskiej z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.)

4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg.  POD-97. Seria  „I” -  Informacje,  Instrukcje. Zeszyt  nr 55.

IBDiM, Warszawa, 1997.
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Oznakowanie pionowe D-07.02.01
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (skrót:  SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru oznakowania pionowego dróg w ramach inwestycji – „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr

1647K w m. Leśnica w km 4+783,00 – 5+707,00 w granicach istniejącego pasa drogowego”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1

niniejszej SST.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i

odbiorem oznakowania pionowego na drogach w postaci znaków:

−ostrzegawczych,

−zakazu i nakazu,

−informacyjnych,

−kierunku, miejscowości

−znaków uzupełniających.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na

konstrukcji wsporczej.

1.4.2.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST

D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST  D-00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów

Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy, musi posiadać aprobatę

techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe powinny mieć certyfikat bezpieczeństwa (znak „B”)

nadany przez uprawnioną jednostkę.

2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako:

− prefabrykaty betonowe,

− z betonu wykonywanego „na mokro”,

− z betonu zbrojonego.

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje  wsporcze  znaków  pionowych  muszą  posiadać  znak  budowlany  B  lub  znak  CE  oraz  mieć

deklarację  zgodności  producenta.  Producent  musi  udokumentować  powyższe  posiadaniem  Certyfikatów  wydanych

przez notyfikowaną jednostkę. Konstrukcja wporcza znaków musi  odpowiadać aktualnym wymaganiom w zakresie

bezpieczeństwa w ruchu drogowym (nie powodować zagrożenia w razie wypadku drogowego).

2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne

Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób wykończenia

znaku,  muszą  wykazywać pełną odporność  na oddziaływanie  światła,  zmian  temperatury,  wpływy  atmosferyczne i

występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas

trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę. 

Dla stałej organizacji ruchu dopuszcza się stosowanie jedynie znaków o tarczach odblaskowych, nowych posiadających

znak budowlany B lub znak CE oraz mieć deklarację zgodności producenta. Producent musi udokumentować powyższe

posiadaniem Certyfikatów wydanych przez notyfikowaną jednostkę 

2.6. Materiały do montażu znaków

Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji

wsporczych  znaków  jak  śruby,  listwy,  wkręty,  nakrętki  itp.  powinny  być  czyste,  gładkie,  bez  pęknięć,  naderwań,

rozwarstwień i wypukłych karbów. Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych

lub paletach, w zależności od ich wielkości.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć:

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

postoju,

−wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru

robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. Lokalizacja  i  wysokość  zamocowania  znaku  powinny

być zgodne z dokumentacją projektową.

5.3. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje  wsporcze  znaków  -  słupki,  słupy,  wysięgniki,  konstrukcje  dla  tablic  wielkowymiarowych,

powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją pionową i SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

−odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1 %,

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

−odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju,

nie więcej niż ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie ze „Szczegółowymi

warunkami technicznymi dla znaków [...]” [1].

5.4. Konstrukcje wsporcze
5.6.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem

Dla konstrukcje wsporcze znaków drogowych zaleca się stosowanie łatwo zrywalnych lub łatwo rozłączalnych

przekrojów, złączy lub przegubów o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na wysokości od 0,15 do

0,20 m nad powierzchnią terenu. W szczególności - zaleca się stosowanie takich przekrojów, złączy lub przegubów w

konstrukcjach wsporczych, które znajdują się na obszarach zwiększonego zagrożenia kolizyjnego (zewnętrzna strona

łuków  drogi  itp.).  Łatwo  zrywalne  lub  łatwo  rozłączalne  złącza,  przekroje  lub  przeguby  powinny  być  tak

skonstruowane  i  umieszczone,  by  znak  wraz  z  konstrukcją  wsporczą  po  zerwaniu  nie  przewracał  się  na  jezdnię.

Wysokość  części  konstrukcji  wsporczej,  pozostałej  po  odłączeniu  górnej  jej  części  od  fundamentu,  nie  może  być

większa od 0,25 m

5.5. Trwałość wykonania znaku pionowego
Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność przedstawionego

na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy zewnętrzne działające na znak, nie

mogą powodować zniekształcenia treści znaku.

5.6. Tabliczka znamionowa znaku
Każdy wykonany znak drogowy oraz każda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę znamionową z:

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

−datą produkcji,

−oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku,

−datą ustawienia znaku.

Zaleca się, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierała również miesiąc i rok wymaganego przeglądu

technicznego.  Napisy  na  tabliczce  znamionowej  muszą  być  wykonane  w  sposób  trwały  i  wyraźny,  czytelny  w

normalnych warunkach przez cały okres użytkowania znaku.

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

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać:

−stosowanie wyłącznie znaków nowych posiadających odpowiednie atesty i dopuszczenia,

−zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową i „Szczegółowymi warunkami technicznymi

dla znaków [...]” [1]; (lokalizacja, wymiary, wysokość zamocowania znaków),

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

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

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Inne dokumenty
1. „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu  

drogowego i  warunki ich umieszczania na drogach” -  załącznik do rozporządzenia Ministra  Transportu i  

Gospodarki Morskiej z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.).
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Bariery ochronne stalowe D-07.05.01
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące montażu i

odbioru stalowych barier ochronnych w ramach inwestycji – „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1647K w m.

Leśnica w km 4+783,00 – 5+707,00 w granicach istniejącego pasa drogowego”.

Za

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1

niniejszej SST.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i

odbiorem stalowych barier ochronnych na odcinkach dróg.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Stalowa bariera  ochronna –  bariera  ochronna  U-14a  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury

zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

1.4.2. Bariera skrajna – bariera ochronna umieszczona przy krawędzi jezdni, korony drogi lub obiektu mostowego.

1.4.3. Poziom powstrzymywania jest to zdolność bariery do powstrzymywania uderzającego w nią pojazdu. Poziomy

powstrzymywania określane są na podstawie badań zderzeniowych i dzielą się na: - małe: T1, T2, T3 (przeznaczone

tylko do tymczasowych barier ochronnych); normalne: N1, N2; podwyższone: H1, H2, H3; bardzo wysokie: H4a, H4b.

1.4.4. Szerokość pracująca jest to odległość  W między boczną powierzchnią czołową bariery od strony ruchu przed

zderzeniem, a maksymalnym dynamicznym bocznym położeniem jakiejkolwiek większej części systemu. Szerokość

pracująca  jest  miarą  odkształcenia  bariery.  Zgodnie  z  normą  PN-EN  1317  klasyfikacja  szerokości  pracujących

przedstawia się następująco:

Klasy poziomów szerokości pracującej Poziomy szerokości pracującej [m]

W1 W ≤ 0,6 m

W2 W ≤ 0,8 m

W3 W ≤ 1,0 m

W4 W ≤ 1,3 m

W5 W ≤ 1,7 m

W6 W ≤ 2,1 m

W7 W ≤ 2,5 m

W8 W ≤ 3,5 m

1.4.5.  Poziom  intensywności  zderzenia  jest  to  parametr  odzwierciedlający  oddziaływanie  zderzenia  na  osoby

znajdujące się w pojeździe (określany jako A, B lub C) oceniany wskaźnikami ASI (ASI - wskaźnik intensywności

przyspieszenia), THIV (teoretyczna prędkość głowy w czasie zderzenia)  i  PHD (opóźnienie głowy po zderzeniu) –

obliczanych i wyznaczanych zgodnie z normą PN-EN 1317.

1.4.6.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST

D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST  D-00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Bariery stalowe (jako całość systemu: słupki, liny, taśmy, elementy mocujące, bloki kotwiące)

Stalowe bariery ochronne (U-14a) dostarczone na budowę muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1317,

posiadać znak budowlany B lub znak CE oraz mieć deklarację zgodności producenta. Producent musi udokumentować

powyższe posiadaniem certyfikatów wydanych przez notyfikowaną jednostkę.

Dopuszcza się stosowanie wyłącznie nowych elementów barier będących składnikami jednego systemu. Dopuszcza się

stosowanie  elementów  barier  różnych  producentów  pod  warunkiem  uzyskania  dla  całości  odpowiednich  znaków

jakości i deklaracji o których mowa powyżej.

Parametry  opisujące  bariery  powinny  być  określone  w  dokumentacji  projektowej  poprzez  podanie  podstawowych

parametrów: poziom powstrzymywania, poziom szerokości pracującej oraz poziom intensywności zderzenia.

Do zastosowania dopuszcza się bariery o następujących parametrach:

Lp. poziom powstrzymywania poziom szerokości pracującej poziom intensywności zderzenia

1. H1 W5 A

2 N2 W5 A

Rozstaw słupków bariery  należy dobrać do odpowiedniego promienia łuku drogi  i  odcinków prostych jeśli  jest to
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wymagane instrukcją montażu producenta. Długość odcinków podstawowych bariery ochronnej uzależniona jest od

warunków technicznych przedstawionych przez producenta oraz ukształtowania przekroju podłużnego drogi. 

2.3. Zabezpieczenie metalowych elementów bariery przed korozją
Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów bariery ustala producent  w  taki  sposób,  aby  zapewnić

trwałość  powłoki  antykorozyjnej  przez okres 5 do 10 lat  w  warunkach normalnych,  do co najmniej  3 do 5 lat  w

środowisku  o  zwiększonej  korozyjności.  Wszystkie  uszkodzenia  powłoki  powinny  zostać  naprawione,  a  naprawy

zaakceptowane przez Inspektora. Powłoki ochronne należy wykonać zgodnie z normą PN EN ISO 1461.

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wymaganie Metoda badania wg.

1 2 3 4 5

1.

Grubość średnia powłoki

cynkowej dla grubości stali:

> 1,5 mm, < 3,0 mm

> 3,0 mm, < 6,0 mm

> 6,0 mm

µm

55

70

85 

PN-EN ISO 1461:2000

2.
Grubość powłoki ochronnej

cynkowej liny stalowej 

≥ 240g/m2

tj. 33,6 µm

2.4. Elementy odblaskowe
Elementy odblaskowe należy zamocować do bariery w sposób trwały, zgodny z wytycznymi producenta barier

stalowych.

Barwa powierzchni lica elementów odblaskowych:

• czerwona po prawej stronie jezdni

• biała po lewej stronie jezdni.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

Przy ustawianiu barier drogowych należy używać następującego sprzętu specjalistycznego:

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

• wibratorów do zagęszczania gruntu,

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

• ewentualnie  samochodu  technicznego  z  urządzeniem  do  rozwijania  liny  z  bębna,  zestawu  sprzętu

specjalistycznego do mierzenia naciągu wstępnego lin

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed wykonaniem właściwych robót należy:

• wytyczyć trasę bariery,

• ustalić lokalizację słupków,

• określić wysokość prowadnicy bariery,

• określić miejsca odcinków początkowych i końcowych bariery,

• ustalić ew. miejsca przerw, przejść i przejazdów w barierze, itp.

5.3. Osadzenie słupków: 
Osadzenie słupków winno być wykonane zgodnie z instrukcją producenta certyfikowanego systemu barier

ochronnych.

Dopuszczalna technologicznie odchyłka odległości między słupkami, wynika z instrukcji producenta.

5.4. Montaż bariery
Bariera powinna być montowana zgodnie z instrukcją montażową lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi

ustalonymi przez producenta bariery.

Montaż bariery,  w  ramach dopuszczalnych odchyłek,  powinien doprowadzić do zapewnienia równej i  płynnej  linii

prowadnic bariery w planie i profilu.

Przy  montażu  bariery  niedopuszczalne  jest  wykonywanie  jakichkolwiek  otworów lub cięć,  naruszających powłokę
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cynkową poszczególnych elementów bariery.

Montaż wszystkich elementów składowych systemu barier ochronnych powinien być wykonany ściśle według zaleceń

producenta  bariery  z  zastosowaniem  przewidzianych  do  tego  celu  elementów  (obejm,  wsporników  itp.)  oraz

właściwych śrub i podkładek.

Przy montażu barier należy zwracać uwagę na poprawne wykonanie, zgodne z instrukcją i wytycznymi producenta

barier:

• odcinków początkowych i  końcowych bariery,  o właściwej  długości  odcinka,  z  zastosowaniem łączników

ukośnych  w  miejscach  niezbędnych  przy  połączeniu  poziomego  odcinka  prowadnicy  z  odcinkiem

nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych,

• odcinków przejściowych pomiędzy różnymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dojazdach do mostu z

zastosowaniem właściwej długości odcinka ukośnego w planie,

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

• dodatkowych urządzeń, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, osłony słupków bariery, itp.

Na barierze powinny być umieszczone elementy odblaskowe:

• czerwone - po prawej stronie jezdni,

• białe - po lewej stronie jezdni.

Elementy odblaskowe należy umocować do bariery w sposób trwały, zgodny z wytycznymi producenta barier.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2. Badania przed rozpoczęciem robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi:

• Krajowy Certyfikat Zgodności (kopie),

• deklaracje zgodności na konstrukcję drogowej bariery ochronnej.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót należy zbadać:

• zgodność  wykonania  bariery  ochronnej  z  dokumentacją  projektową,  dokumentacją  producenta  oraz  SST

(lokalizacja, wymiary, wysokość taśm profilowych lub lin nad gruntem),

• zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów zgodnie dokumentacją certyfikującą,

• poprawność posadowienia słupków

• ewentualnie prawidłowość posadowienia bloków kotwiących,

• ewentualnie poprawność siły naciągu lin.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Inne dokumenty
1. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, kwiecień 2010.

2. D.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r – Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3

lipca 2003 r.  W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach wraz z późniejszymi zmianami.
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Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych D-07.06.02
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (skrót:  SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z realizacją urządzeń zabezpieczających ruch pieszych w ramach inwestycji pn.

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1647K w m. Leśnica w km 4+783,00 – 5+707,00 w granicach istniejącego

pasa drogowego”.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1

niniejszej SST.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  urządzeniami

zabezpieczającymi ruch pieszych, do których należą:

• ogrodzenia ochronne sztywne, takie jak: barierki rurowe, barierki z kształtowników, płotki panelowe

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.  Ogrodzenia  ochronne  sztywne  -  przegrody  fizyczne  chroniące  ruch  pieszy  od  ruchu  kołowego  lub  przed

upadkiem z wysokości wykonane z kształtowników stalowych, szczeblin lub panelami np. z tworzyw sztucznych.

1.4.2.  Bariery  z rur  stalowych -  przegrody fizyczne oddzielające  ruch  pieszy  od ruchu kołowego wykonane  z  rur

stalowych – min. bariery oznaczone symbolem U11a lub U-12 wg „Szczegółowych warunków technicznych dla [...]

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego [...]”.

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST

D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST  D-00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów
Każdy  materiał  do  wykonania  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  i  ich  mocowania  musi  posiadać  aprobatę

techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę oraz certyfikat bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną

jednostkę. Powyższe wymagania dotyczą elementów składowych oraz urządzenia jako całości. 

2.3. Rury stalowe dla ogrodzeń sztywnych i słupków
Rury  powinny  odpowiadać  wymaganiom  PN-H-74219,  PN-H-74220  lub  innej  zaakceptowanej  przez

Inspektora.  Powierzchnia  zewnętrzna  i  wewnętrzna  rur  nie  powinna  wykazywać  wad  w  postaci  łusek,  pęknięć,

zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania,

mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.

2.4. Powłoki metalizacyjne cynkowe
Powłoka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach stalowych, powinna być z cynku o czystości nie mniejszej

niż  99,5  %  i  odpowiadać  wymaganiom  BN-89/1076-02.  Minimalna  grubość  powłoki  cynkowej  powinna  nie  być

mniejsza  niż  160  µm.  Powierzchnia  powłoki  powinna  być  jednorodna  pod względem  ziarnistości.  Nie  może  ona

wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża.

2.5. Materiały do malowania powłok malarskich
Do malowania urządzeń ze stali, żeliwa lub metali nieżelaznych należy używać materiały zgodne z PN-B-

10285  lub  stosownie  do  ustaleń  Inspektora.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  wyrobów  lakierowanych  o  nieznanym

pochodzeniu,  niemających  uzgodnionych  wymagań  oraz  niesprawdzonych  zgodnie  z  postanowieniami  norm.  W

przypadku, gdy barwa i połysk odgrywają istotną rolę, a nie są ujęte w normach, powinny być ustalone odpowiednie

wzorce w porozumieniu z dostawcą.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Zasady wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych
Przed  wykonywaniem  robót  należy  wytyczyć  lokalizację  barier,  płotków  i  innych  urządzeń  liniowych

zabezpieczających ruch pieszych na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub zaleceń Inspektora.

Do podstawowych czynności objętych niniejszą SST przy wykonywaniu ww. robót należą:
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• wykonanie dołów pod słupki,

• wykonanie fundamentów betonowych pod słupki,

• ustawienie słupków,

• zamontowanie elementów zabezpieczeń.

5.3. Wykonanie słupków, osadzenie barier w podłożu gruntowym
5.3.1. Wykonanie dołów pod słupki, bariery

Jeśli  dokumentacja systemu zabezpieczenia pieszych nie podaje inaczej,  to doły pod słupki powinny mieć

wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość od 0,8 do 1,2 m. Dla wykonaniu dołu

pod fundament  betonowy  -  wymiary  przekroju  poprzecznego mogą wynosić  30  x  30  cm,  a głębokość  otworu  co

najmniej 0,75 m przy wypełnianiu betonem otworu gruntowego lub wymiary powinny być ustalone indywidualnie w

przypadku stosowania prefabrykowanego fundamentu betonowego.

5.3.2. Ustawienie słupków wraz z wykonaniem fundamentów betonowych pod słupki

Jeśli systemu zabezpieczenia pieszych nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie ułożonym w

dołku  albo  oprawione  w  bloczki  betonowe  i  dostarczane  do  miejsca  budowy  urządzenia  zabezpieczającego  ruch

pieszych.  Słupek należy  wstawić  w  gotowy  wykop i  napełnić  otwór  mieszanką  betonową.  Do czasu  stwardnienia

betonu słupek należy podeprzeć.

Słupki,  bez  względu  na  rodzaj  i  sposób  osadzenia  w  gruncie,  powinny  stać  pionowo  w  linii  urządzenia

zabezpieczającego ruch pieszych, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości.  Słupki z rur

powinny mieć zaspawany górny otwór rury. Słupki końcowe, narożne oraz stojące na załamaniach wygrodzenia o kącie

większym od 15o należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż

biegu ogrodzenia pod kątem około 30 do 45o.

5.3.3. Słupki wbijane lub wwibrowywane bezpośrednio w grunt

Dopuszcza się bezpośrednie wbijanie lub wwibrowywanie słupków w grunt z zachowaniem wymogów co do

sposobu wykonania,  zapewniającego zachowanie  osi  słupka  w  pionie  i  niepowodujący  odkształceń  lub  uszkodzeń

słupka.

5.4. Wykonanie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych w formie poręczy
Poręcze zabezpieczający ruch pieszy winny być wykonane zgodnie z dokumentacją systemu zabezpieczenia

pieszych. Konstrukcja ta musi posiadać odpowiednie aprobaty techniczne.

Długość segmentów: dla poręczy ze szczeblinami 1,0 m dla pozostałych 2,0 m. Wysokość poręczy wynosi 1,0 m.

Poręcze powinny odpowiadać wymaganiom „Szczegółowych warunków technicznych dla [...] urządzeń bezpieczeństwa

ruchu drogowego [...]”. Maksymalną długość poręczy nie dylatowanych określa się na 25 m.

5.5. Malowanie metalowych urządzeń zabezpieczających ruch pieszych
Zaleca się przeprowadzać malowanie wyłącznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15

do 20oC; nie należy malować podczas występującej mgły i rosy.

Należy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu urządzeń:

• powierzchnia stali powinna być starannie oczyszczona,

• do malowania  można  stosować  farby  ogólnego stosowania  przeznaczone  do  użytku  zewnętrznego,  dobrej

jakości, z nieprzekroczonym okresem gwarancji,

• malowanie należy wykonać min. dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i min. 1 raz farbą nawierzchniową,

przy czym każdą następną warstwę można nałożyć po całkowitym wyschnięciu farby poprzedniej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  uzyskać  od  producentów  zaświadczenia  o  jakości

(atesty).

Do  materiałów,  których  producenci  są  zobowiązani  (przez  właściwe  normy  PN  i  BN)  dostarczyć

zaświadczenia o jakości (atesty) należą:

• liny stalowe,

• rury i kształtowniki,

• gotowe elementy konstrukcji urządzeń zabezpieczających.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być

sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być

zgodna z zaleceniami tablicy 1.
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 Tablica  1.  Częstotliwość  badań  przy  sprawdzeniu  powierzchni  i  wymiarów  wyrobów  dostarczonych  przez

producentów

Lp. Rodzaj badania Liczba badań Opis badań Ocena wyników badań

1
Sprawdzenie
powierzchni od 5 do 10 badań z wybranych

losowo elementów w każdej
dostarczonej partii wyrobów liczącej

do 1000 elementów

Powierzchnię zbadać nieuzbrojonym
okiem. Do ew. sprawdzenia

głębokości wad użyć dostępnych

narzędzi (np. liniałów z czujnikiem,
suwmiarek, mikrometrów itp. Wyniki badań powinny być zgodne z

wymaganiami punktu 2

2
Sprawdzenie

wymiarów

Przeprowadzić uniwersalnymi
przyrządami pomiarowymi lub

sprawdzianami

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie wykonywania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych należy zbadać:

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

• zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,

• prawidłowość wykonania dołów pod słupki,

• poprawność wykonania fundamentów pod słupki,

• poprawność ustawienia słupków,

• prawidłowość montażu gotowych elementów zgodnie z instrukcją przekazaną przez Producenta.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach bezwodnych

2. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania

3. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia

4. PN-H-82200 Cynk

5. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury

6. PN-H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania

7. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne

8. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach 

stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty
9. „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu

drogowego i  warunki ich umieszczania na drogach” -  załącznik do rozporządzenia Ministra  Transportu i

Gospodarki Morskiej z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.)
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Elementy ulic D–08.00.00
Krawężniki betonowe D–08.01.01
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (skrót:  SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych w ramach inwestycji – „Przebudowa

odcinka  drogi  powiatowej  nr  1647K  w  m.  Leśnica  w  km  4+783,00  –  5+707,00  w  granicach  istniejącego  pasa

drogowego”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1

niniejszej SST.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  ustawieniem

krawężników:

• betonowych na ławie betonowej z oporem,

• betonowych wtopionych (obniżonych) na ławie betonowej z oporem.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Krawężniki  betonowe – prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki  dla pieszych, pasy  dzielące,

wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST

D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST  D–00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:

• krawężniki betonowe,

• piasek na podsypkę i do zapraw,

• cement do podsypki i zapraw,

• woda,

• materiały do wykonania ławy pod krawężniki.

2.3. Krawężniki betonowe – klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN–80/6775–03/01 [11].

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

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

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

jednowarstwowy.

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

• 2.3.5. Wielkości – dopuszcza się stosowanie krawężników Krawężnik o wysokości 30 cm i grubości 15 cm,

• 2.3.6. Klasa – dopuszcza się stosowanie krawężników klasy I.

2.4. Krawężniki betonowe – wymagania techniczne

2.4.1. Kształt i wymiary

Kształt  krawężników  betonowych  przedstawiono  na  rysunku  1,  wymiary  podano  w  tablicy  1,  wraz  z

dopuszczalnymi odchyłkami.

Rys. 1. Krawężnik rodzaju „a”

Tablica nr 1. Wymiary krawężników betonowych wraz dopuszczalnymi odchyłkami

Typ

krawężnik

a

Rodzaj

krawężnika

Wymiary krawężników, [mm]

l b h c d

D a 1000 ± 8 – gat.1 200 ± 3 300 ± 3 30 120

Rys. 2. Wpusty na powierzchniach stykowych krawężników
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2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy

lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i

krawędzi elementów, zgodnie z BN–80/6775–03/01 [11], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych

Rodzaj wad i uszkodzeń

Dopuszczalna wielkość wad

i uszkodzeń

Gatunek 1

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2

Szczerby i

uszkodzenia

krawędzi i naroży

ograniczających powierzchnie górne (ścieralne), mm niedopuszczalne

ograniczających pozostałe powierzchnie:

– liczba max 2

– długość, mm, max 20

– głębokość, mm, max 6

2.4.3. Składowanie

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów,

rodzajów,  odmian,  gatunków  i  wielkości.  Krawężniki  betonowe  należy  układać  z  zastosowaniem  podkładek  i

przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość

krawężnika.

2.4.4. Beton i jego składniki

2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników

Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN–B–06250 (PN–EN 206–1) [2, 2a], B 30 (C 25/30).

Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się:

• nasiąkliwością, poniżej 4%,

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

• mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN–B–06250 (PN–EN 206–1) [2, 2a].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN–B–

19701 [7]. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN–88/6731–08 [9].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN–B–06712 (PN–EN 12620:2004) [5, 5a]. Kruszywo należy

przechowywać  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  kruszywami  innych

asortymentów, gatunków i marek.

2.4.4.4. Woda

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN–B–32250 (PN–EN 1008:2003) [8, 8a].

2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw

Piasek  na  podsypkę  cementowo–piaskową  powinien  odpowiadać  wymaganiom  PN–B–06712  (PN–EN

12620:2004)  [5,  5a],  a  do  zaprawy  cementowo–piaskowej  PN–B–06711  [4].  Cement  na  podsypkę  i  do  zaprawy

cementowo–piaskowej  powinien  być  cementem  portlandzkim  klasy  nie  mniejszej  niż  „32,5”,  odpowiadający

wymaganiom PN–B–19701 [7]. Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN–B–32250 (PN–EN

1008:2003) [8, 8a].

2.6. Materiały na ławy

Do wykonania betonowej ławy (z oporem) pod krawężniki należy stosować beton klasy min. C12/15 wg PN–

B–06250 [2], którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN–

74/6771–04 [10] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:

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

• pił (gilotyn) do docinania krawężników,

• narzędzi ręcznych (młotki gumowe, szpachle itd.)

• nosideł do transportowania krawężników.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport krawężników

Krawężniki  betonowe mogą być  przewożone dowolnymi  środkami  transportowymi.  Krawężniki  betonowe

układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki powinny
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być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna
wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. Transport krawężników z zakładu
prefabrykacji powinien się odbywać na paletach, na których ułożono krawężniki w stos o wysokości nie większej od 1,0
m i zabezpieczono spinając taśmą stalową lub foliowano.
4.3. Transport pozostałych materiałów

Wg odpowiednich SST.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod ławy

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN–B–06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiadać
wymiarom  ławy  w  planie  z  uwzględnieniem  w  szerokości  dna  wykopu  i  ew.  konstrukcji  szalunku.  Wskaźnik
zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie ław betonowych

Wykonanie  ław  powinno być  zgodne  z BN–64/8845–02 [13].  Ławy  betonowe z oporem wykonuje się  w
szalowaniu.  Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami.
Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN–B–06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.
5.4. Ustawienie krawężników betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej.  Na  zjazdach  przez  chodnik  i  przejściach  dla  pieszych  należy  wykonać  obniżenie  krawężnika  do
odsłonięcia zgodnego z dokumentacją projektową. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN–64/8845–02
[13].
5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej

Ustawianie  krawężników  na  ławie  betonowej  wykonuje  się  na  podsypce  z  piasku  lub  na  podsypce
cementowo–piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
5.4.3. Wypełnianie spoin

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo–
piaskową,  przygotowaną w stosunku 1:2.  Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo–piaskową stosuje się
wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej.  Spoiny  krawężników przed zalaniem zaprawą należy
oczyścić  i  zmyć  wodą.  Dla  zabezpieczenia  przed  wpływami  temperatury  krawężniki  ustawione  na  podsypce
cementowo–piaskowej  i  o  spoinach  zalanych  zaprawą  należy  zalewać  co  50  m  bitumiczną  masą  zalewową  nad
szczeliną dylatacyjną ławy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
6.2.1. Badania krawężników

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  materiałów  przeznaczonych  do
ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzeń występujących  na  powierzchniach  i  krawędziach  elementu  zgodnie  z  wymaganiami  tablicy  2.  Pomiary
długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1
mm, zgodnie z ustaleniami PN–B–10021 [6]. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z
dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1.
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
6.2.2. Badania pozostałych materiałów

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować
wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę

Należy  sprawdzać  wymiary  koryta  oraz  zagęszczenie  podłoża  na  dnie  wykopu.  Tolerancja dla szerokości
wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie ław

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:

• zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową – profil  podłużny górnej
powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1
cm na każde 100 m ławy.

• wymiary ław – wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy;
tolerancje wymiarów wynoszą:

◦ dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,
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◦ dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej.

• równość górnej powierzchni ław – równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch

punktach, na każde 100 m ławy trzymetrowej łaty; prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną

łatą nie może przekraczać 1 cm.

• odchylenie  linii  ław  od  projektowanego  kierunku;  dopuszczalne  odchylenie  linii  ław  od  projektowanego

kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:

• dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde

100 m ustawionego krawężnika,

• dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi ±

1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,

• równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m

krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą

nie może przekraczać 1 cm,

• dokładność wypełnienia spoin bada się  co 10 metrów w miejscu występowania spoiny;  spoiny muszą być

wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

• wykonanie koryta pod ławę,

• wykonanie ławy,

• wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN–B–06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN–B–06250 Beton zwykły

2a. PN–EN 206–1 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

3. PN–B–06251 Roboty betonowe i żelbetowe

4. PN–B–06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw

5. PN–B–06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

5a. PN–EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

6. PN–B–10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

7. PN–B–19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

8. PN–B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

8a. PN–EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu [...]

9. BN–88/6731–08 Cement. Transport i przechowywanie

10. BN–74/6771–04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

11. BN–80/6775–03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i  

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

12. BN–80/6775–03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i  

torowisk  tramwajowych.  Krawężniki  i  obrzeża

chodnikowe

13. BN–64/8845–02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
14. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt – Warszawa, 1979 i 1982 r.
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Betonowe obrzeża chodnikowe D–08.03.01
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (skrót:  SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania i  odbioru robót  związanych  z  ustawieniem betonowego obrzeża  chodnikowego w  ramach inwestycji  –

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1647K w m. Leśnica w km 4+783,00 – 5+707,00 w granicach istniejącego

pasa drogowego”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1

niniejszej SST.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  ustawieniem

betonowego obrzeża chodnikowego.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Obrzeża  chodnikowe – prefabrykowane belki  betonowe rozgraniczające  jednostronnie  lub  dwustronnie  ciągi

komunikacyjne od terenów nieprzeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST

D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST  D–00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:

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

• żwir lub piasek do wykonania ław,

• cement wg PN–B–19701 [7],

• piasek do zapraw wg PN–B–06711 (PN–EN 12620:2004) [3, 3a].

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe – klasyfikacja

Dopuszcza się stosowanie obrzeży wysokich – Ow.

Dopuszcza się stosowanie obrzeży w gatunku 1 – G1.

2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe – wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych

Kształt  obrzeży betonowych przedstawiono na  rysunku 1,  a  wymiary  wraz z dopuszczalnymi  odchyłkami

podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzeży i dopuszczalne odchyłki od wymiarów

Rodzaj obrzeża
Wymiary obrzeży, cm

1 b h r

Ow 100 8 30 3

dopuszczalna odchyłka [mm] gat. 1 G1 ± 8 ± 3 ± 3 –

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Powierzchnie  obrzeży  powinny  być  bez  rys,  pęknięć  i  ubytków  betonu,  o  fakturze  z  formy  lub  zatartej.

Krawędzie elementów powinny być równe i  proste.  Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni  i  krawędzi

elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń

gat. 1 gat. 2

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenia

krawędzi i naroży

ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) niedopuszczalne

ograniczających pozostałe powierzchnie:

liczba, max 2 2

długość, mm, max 20 40

głębokość, mm, max 6 10
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2.4.3. Składowanie

Betonowe  obrzeża  chodnikowe  mogą  być  przechowywane  na  składowiskach  otwartych,  posegregowane

według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek

drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość

obrzeża.

2.4.4. Beton i jego składniki

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN–B–06250 (PN–EN 206–1) [2, 2a], klasy C20/25 i

C25/30.

2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw
Piasek  na  podsypkę  cementowo–piaskową  powinien  odpowiadać  wymaganiom  PN–B–06712  [10],  a  do

zaprawy  cementowo–piaskowej  PN–B–06711  (PN–EN  12620:2004)  [3,  3a].  Cement  na  podsypkę  i  do  zaprawy

cementowo–piaskowej  powinien  być  cementem  portlandzkim  klasy  nie  mniejszej  niż  „32,5”,  odpowiadający

wymaganiom PN–B–19701 [7]. Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN–B–32250 [11].

2.6. Materiały na ławy
Do wykonania betonowej ławy pod obrzeża należy stosować beton klasy min. C12/15 wg PN–B–06250 (PN–

EN 206–1) [2, 2a], którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport obrzeży
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez

beton  wytrzymałości  minimum  0,7  wytrzymałości  projektowanej.  Obrzeża  powinny  być  zabezpieczone  przed

przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostałych materiałów
Wg odpowiednich SST.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Wykonanie koryta pod ławy
Koryto  pod podsypkę  (ławę)  należy  wykonywać zgodnie  z  PN–B–06050 [1].  Wymiary  wykopu  powinny

odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Wykonanie ław betonowych ewentualnie żwirowych albo piaskowych
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy

stosować  szalowanie.  Beton  rozścielony  w  szalowaniu  lub  bezpośrednio  w  korycie  powinien  być  wyrównywany

warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN–B–06251 [13].

Podsypkę (ławę) żwirową albo piaskową wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z

polewaniem wodą.

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością

górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna

ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo–piaskową w

stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną

głębokość.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  materiałów  przeznaczonych  do

ustawienia  betonowych  obrzeży  chodnikowych  i  przedstawić  wyniki  tych  badań  Inspektorowi  do  akceptacji.  Ze

względu na nieskomplikowany charakter robót Inspektor może zwolnić Wykonawcę z obowiązku wykonywania tych

badań.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie

uszkodzeń występujących na powierzchniach  i  krawędziach elementu,  zgodnie  z wymaganiami  tablicy  2.  Pomiary

długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1

mm, zgodnie z ustaleniami PN–B–10021 [4]. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z

89



dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1.
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.

6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:

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

• podsypki (ławy) betonu, żwiru lub piasku – zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

• ustawienia  betonowego  obrzeża  chodnikowego  –  zgodnie  z  wymaganiami  pkt  5.4,  przy  dopuszczalnych
odchyleniach:

◦ linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,

◦ niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża,

◦ wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej
spoiny na pełną głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

• wykonane koryto,

• wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN–B–06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN–B–06250 Beton zwykły
2a. PN–EN 206–1 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
3. PN–B–06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
3a. PN–EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
4. PN–B–10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5. PN–B–11111 Kruszywo  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.
Żwir i mieszanka
6. PN–B–11113 Kruszywo  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.
Piasek
7. PN–B–19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
8. BN–80/6775–03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i  

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

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
10. PN–B–06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
11. PN–B–32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
12. BN–88/6731–08 Cement. Transport i przechowywanie
13. PN–B–06251 Roboty betonowe i żelbetowe
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Ścieki i umocnienia rowów z prefabrykowanych elementów betonowych D–
08.05.01
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (skrót:  SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych w ramach
inwestycji – „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1647K w m. Leśnica w km 4+783,00 – 5+707,00 w granicach
istniejącego pasa drogowego”.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

• ścieków terenowy,

• umocnień dna lub skarp rowu prefabrykowanymi elementami betonowymi,

• ściek przykrawężnikowy.
1.4. Określenia podstawowe

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

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST  D–00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Beton na ławę pod elementy prefabrykowane

Beton na ławę pod prefabrykowane elementy ścieków i umocnień powinien odpowiadać wymaganiom PN–B–
06250 (PN–EN 206–1) [2, 2a]. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to być beton klasy min.
B–15.
2.4.1. Kruszywo do betonu

Kruszywo  do  betonu  powinno  odpowiadać  wymaganiom  PN–B–06712  (PN–EN  12620:2004)  [4,  4a].
Kruszywo  należy  przechowywać  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z
kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.
2.4.2. Cement

Cement do betonu powinien być cementem portlandzkim, odpowiadającym wymaganiom PN–B–19701 [5].
Cement  do  zaprawy  cementowej  i  na  podsypkę  cementowo–piaskową  powinien  być  klasy  32,5.  Przechowywanie
cementu powinno być zgodne z BN–88/6731–08 [7].
2.3. Woda

Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN–B–32250 (PN–EN 1008:2003) [6, 6a].
2.4. Piasek

Piasek  na  podsypkę  cementowo–piaskową  powinien  odpowiadać  wymaganiom  PN–B–06712  (PN–EN
12620:2004) [4, 4a]. Piasek do zaprawy cementowo–piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN–B–06711 [3].
2.5. Prefabrykowane elementy betonowe ścieku

Prefabrykowane  elementy  betonowe  stosowane  do  wykonania  ścieków  i  umocnień,  powinny  odpowiadać
wymaganiom  BN–80/6775–03/01  [9].  Kształt  i  wymiary  prefabrykowanych  elementów  betonowych,  użytych  do
wykonania  ścieków,  powinny być zgodne z dokumentacją projektową.  Mogą to być  np.  prefabrykaty  betonowe o
wymiarach i kształtach wg ogólnodostępnych katalogów.
Do wykonania prefabrykatów należy stosować beton wg PN–B–06250 (PN–EN 206–1) [2, 2a], klasy co najmniej C
20/25.  Nasiąkliwość  prefabrykatów  nie  powinna  przekraczać  4%.  Ścieralność  na  tarczy  Boehmego  nie  powinna
przekraczać 3,5 mm. Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN–B–06250 (PN–EN 206–1) [2, 2a]
dla przyjętej klasy betonu. Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze
zatartej.  Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość powierzchni  elementów nie
powinna przekraczać 3 mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów:

• na długości ± 10 mm,

• na wysokości i szerokości ± 3 mm.
Prefabrykaty  betonowe  powinny  być  składowane  w  pozycji  wbudowania,  na  podłożu  utwardzonym  i  dobrze
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odwodnionym.

Dla ścieków przykrawężnikowych stosować kostki betonowe wg SST D-05.03.23

2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypełnienia spoin powinna być stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom BN–

74/6771–04 [8].

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt 
Roboty można wykonywać ręcznie z zastosowaniem:

• betoniarek do przygotowania zapraw i podsypki cementowo–piaskowej,

• wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych,

• drobnego sprzętu pomocniczego,

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

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów
Transport  prefabrykatów  powinien  odbywać  się  wg  BN–80/6775–03/01  [9],  transport  cementu  wg  BN–

88/6731–08 [7].  Kruszywo  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczający  je  przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. Inne materiały należy transportować wg. wymogów pkt.4

poszczególnych SST wg. pkt. 2 niniejszej SST.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć jego oś zgodnie z dokumentacją projektową. Dla

umocnień dna i skarp rowów należy wytyczyć przebieg rowu w terenie.

5.3. Wykop pod ławę
Wykop pod wspólną ławę dla ścieku i krawężnika należy wykonać zgodnie z dokumentacją i PN–B–06050

[1]. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczęściej stosowaną ławą pod ściek i krawężnik jest ława

z oporem. Dla ścieku umieszczonego między jezdniami oraz ścieku terenowego stosowana jest ława zwykła.

Wymiary  wykopu  powinny  odpowiadać  wymiarom  ławy  w  planie  z  uwzględnieniem  w  szerokości  dna  wykopu

konstrukcji szalunku dla ławy z oporem. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę powinien wynosić co najmniej

0,97,  wg  normalnej  metody  Proctora.  Dla  elementów umocnienia  rowu wymagania są  analogiczne  jak  dla  ścieku

międzyjezdniowego.

5.4. Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno być zgodne z wymaganiami BN–64/8845–02 [11].

5.4.1. Ława betonowa

Klasa  betonu  stosowanego  do  wykonania  ław  powinna  być  zgodna  z  dokumentacją  projektową.  Jeżeli

dokumentacja projektowa nie  stanowi  inaczej,  można  stosować ławy  z betonu klasy  min.  B–15.  Wykonanie  ławy

betonowej podano w SST D–08.01.01 „Krawężniki betonowe”.

5.5. Wykonanie ścieku z prefabrykatów
Ustawienie prefabrykatów na ławie powinno być wykonane na podsypce cementowo–piaskowej o grubości 5

cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej. Ustawianie prefabrykatów powinno być zgodne z

projektowaną niweletą dna ścieku lub rowu. Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny przekraczać szerokości

1  cm.  Spoiny  prefabrykatów  układanych  na  ławie  betonowej  należy  wypełnić  zaprawą  cementowo–piaskową,

przygotowaną  w  stosunku  1:2.  Spoiny  przed  zalaniem  należy  oczyścić  i  zmyć  wodą.  Prefabrykaty  ustawione  na

podsypce cementowo–piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą, powinny mieć co 50 m spoiny wypełnione bitumiczną

masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy betonowej.

Jeżeli do wykonania ścieków drogowych zastosowano prefabrykaty typu „korytkowego” lub „trójkątnego” wg KPED

[13], to połączenie prefabrykatu z jezdnią należy wypełnić bitumiczną masą zalewową. Od dolnej strony prefabrykatu,

wykop należy wypełnić piaskiem lub żwirem i starannie zagęścić.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  materiałów  przeznaczonych  do

wykonania ścieku  lub umocnień  i  przedstawić  wyniki  tych  badań Inspektorowi  do akceptacji.  Badania materiałów

stosowanych  do  wykonania  ścieku  z  prefabrykatów  powinny  obejmować  wszystkie  właściwości,  które  zostały

określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.
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6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Zakres badań

W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku lub umocnień dna z prefabrykatów należy sprawdzać:

• wykop pod ławę,

• gotową ławę,

• ustawienie prefabrykatu,

• wykonanie ścieku.

6.3.2. Wykop pod ławę

Należy sprawdzać, czy wymiary wykopu są zgodne z dokumentacją projektową oraz zagęszczenie podłoża na

dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania ławy

Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegają:

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

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

ławy,

• wymiary i równość ławy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy, przy

czym dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:

◦ wysokości (grubości) ławy ± 10% wysokości projektowanej,

◦ szerokości górnej powierzchni ławy ± 10% szerokości projektowanej,

◦ równości  górnej  powierzchni  ławy  1  cm  prześwitu  pomiędzy  powierzchnią  ławy  a  przyłożoną

czterometrową łatą.

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia prefabrykatów

Przy ustawianiu prefabrykatów badaniu podlegają:

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

ustawionych prefabrykatów,

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

ustawionych prefabrykatów,

• równość górnej powierzchni prefabrykatów, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde

100 m długości, która może wykazywać prześwit nie większy niż 1 cm pomiędzy powierzchnią ustawionych

prefabrykatów a przyłożoną czterometrową łatą,

• wypełnienie spoin, sprawdzane na każdych 10 metrach ustawionych prefabrykatów, przy czym wymagane jest

całkowite wypełnienie badanej spoiny,

• szerokość spoin, sprawdzana na każdych 10 metrach ustawionych prefabrykatów, która nie może być większa

od 1 cm.

6.3.5. Sprawdzenie wykonania ścieku lub prefabrykatów dna rowu

Przy wykonaniu ścieku lub prefabrykatów dna rowu badaniu podlegają:

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

ścieku,

• równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m długości, która

może wykazywać prześwit nie większy niż 0,8 cm pomiędzy powierzchnią ścieku a łatą czterometrową,

• wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na każdych 10 metrach wykonanego ścieku, przy

czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny,

• grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która może się różnić od grubości projektowanej o ± 1 cm.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

• wykop pod ławę,
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• wykonana ława,

• wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN–B–06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN–B–06250 Beton zwykły

2a. PN–EN 206–1 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

3. PN–B–06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw

4. PN–B–06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

4a. PN–EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

5. PN–B–19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

6. PN–B–32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

6a. PN–EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonów [...]

7. BN–88/6731–08 Cement. Transport i przechowywanie

8. BN–74/6771–04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

9. BN–80/6775–03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk  

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

10. BN–80/6775–03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk  

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe

11. BN–64/8845–02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

10.2. Inne dokumenty
13. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt – Warszawa, 1979 i 82.
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Inne roboty D–10.00.00
Mury oporowe oraz proste konstrukcje betonowe lub żelbetowe D–10.01.01
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (skrót:  SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem murów oporowych oraz innych prostych konstrukcji betonowych

lub żelbetowych przy budowie / przebudowie dróg w ramach inwestycji – „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr

1647K w m. Leśnica w km 4+783,00 – 5+707,00 w granicach istniejącego pasa drogowego”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1

niniejszej SST.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową murów

oporowych przeznaczonych do podtrzymania skarp nasypów lub wykopów poprzez przejęcie bocznego parcia gruntu i

przekazania  na  podłoże,  innych  prostych  konstrukcji  betonowych  lub  żelbetowych  (min.  ścianek  czołowych

wlotów/wylotów przepustów, ścianek czołowych wylotów kanalizacji deszczowej, studni wykonywanych „na mokro”

w miejscu wbudowania, itp.), a także ogrodzeń przy przebudowie dróg.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Mur oporowy – budowla utrzymująca w stanie stateczności uskok naziomu gruntów rodzimych lub nasypowych

albo innych materiałów rozdrobnionych.

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST

D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST  D–00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu murów oporowych i barier ochronnych, objętymi niniejszą SST,

są:

• elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych,

• beton i jego składniki,

• stal zbrojeniowa,

• materiały do szczelin dylatacyjnych,

• materiały izolacyjne,

• słupki metalowe i elementy połączeniowe,

• rury stalowe,

• materiały do malowania i renowacji powłok malarskich.

• materiały do wykonania odwodnienia za murem oporowym,

• konstrukcje siatkowo – kamienne (gabiony) wg odrębnej SST.

2.3. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów

Każdy  materiał  do  wykonania  robót  budowlanych  musi  posiadać  aprobatę  techniczną  wydaną  przez

uprawnioną  jednostkę  oraz  certyfikat  bezpieczeństwa  (znak  „B”)  nadany  przez  uprawnioną  jednostkę.  Powyższe

wymagania dotyczą elementów składowych oraz urządzenia jako całości. 

2.4. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych

Deskowanie  powinno  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  PN–B–06251  [13].  Deskowanie  można

wykonać z następujących materiałów:

• drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich,

• tarcica iglasta do robót ciesielskich,

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

• gwoździe

• śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub

• płyty pilśniowe z drewna.

Dopuszcza się stosowanie deskowań systemowych.

2.5. Beton i jego składniki

Do murów oporowych betonowych i żelbetowych należy stosować beton zwykły wg PN–B–06250 (PN–EN

206–1) [12, 12a]. Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku, wg PN–B–19701 [28]. Kruszywo

do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane) powinno odpowiadać
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wymaganiom PN–B–06250 (PN–EN 206–1) [12, 12a] i PN–B–06712 [17] i PN–EN 12620:2004 [16a].

Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN–B–32250 (PN–EN 1008:2003) [34, 34a].

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne mogą być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, receptura

mieszanki betonowej lub za zgodą Inspektora. Dodatki i domieszki powinny odpowiadać PN–B–06250 (PN–EN 206–1)

[12, 12a]. Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN–B–06250 (PN–EN

206–1) [12, 12a]. Klasa betonu, jeśli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, powinna być dla murów oporowych

z:

a) betonu zwykłego niezbrojonego lub zbrojonego poniżej min. stopnia zbrojenia – B 25 (C 20/25),

b) żelbetu: min. B 30 (C 25/30).

2.6. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa do murów oporowych powinna odpowiadać wymaganiom podanym w PN–H–93215 [39].

Właściwości stali powinny odpowiadać wymaganiom PN–H–84020 [38].

2.7. Materiały do szczelin dylatacyjnych

Szczeliny  dylatacyjne  powinny  być  wypełnione  materiałem  uszczelniającym  zgodnym  z  dokumentacją

projektową posiadającym aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.

2.8. Materiały izolacyjne

Do izolacji konstrukcji betonowych/żelbetowych można stosować następujące materiały:

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

• roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni ścian przed ułożeniem właściwej powłoki izolacyjnej wg PN–

B–24622 [30],

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

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

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

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

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

• inne materiały izolacyjne posiadające aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.

Zastosowane materiały izolacyjne muszą być zaakceptowane przez Inspektora.

2.9. Rury stalowe dla ogrodzeń sztywnych i słupków

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [2], PN-H-74220 [3] lub innej zaakceptowanej przez

Inspektora.  Powierzchnia  zewnętrzna  i  wewnętrzna  rur  nie  powinna  wykazywać  wad  w  postaci  łusek,  pęknięć,

zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania,

mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.

Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.

Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury. 

Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf wg PN-H-82200 [4]. Dopuszcza się stosowanie ogrodzeń sztywnych

jako rozwiązań systemowych posiadających wymagane aprobaty wg. pkt. 2.2 niniejszej SST. 

2.10. Materiały do malowania powłok malarskich

Do malowania urządzeń ze stali należy używać materiały zgodne z PN-B-10285 [1] lub stosownie do ustaleń

Inspektora.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  wyrobów  lakierowanych  o  nieznanym  pochodzeniu,  niemających

uzgodnionych wymagań oraz niesprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm. W przypadku, gdy barwa i połysk

odgrywają  istotną  rolę,  a  nie  są  ujęte  w  normach,  powinny  być  ustalone  odpowiednie  wzorce  w  porozumieniu  z

dostawcą.

2.11. Materiały do wykonania odwodnienia za murem oporowym

Warstwy filtracyjne za murem oporowym mogą być wykonywane z materiałów takich jak żwir, mieszanka,

piasek gruby i średni, odpowiadających wymaganiom PN–B–06716 [23] i  PN–B–11111 [24] i  PN–EN 12620:2004

[24a].

Dopuszcza się stosowanie rurek drenarskich:

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

• rury drenarskie z tworzywa sztucznego wg BN–78/6354–12 [47].

Geowłóknina  powinna  być  materiałem  wodoprzepuszczalnym  odpornym  na  działanie  środowiska  agresywnego

chemicznie  i  biologicznie  oraz  temperatury,  bez  rozdarć,  dziur  i  przerw  ciągłości  o  charakterystyce  zgodnej  z

dokumentacją projektową lub aprobatami technicznymi.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania murów oporowych

Wykonawca przystępujący do wykonania muru oporowego powinien wykazać się możliwością korzystania z

następującego sprzętu:

• koparek,

• betoniarek,

• zagęszczarek płytowych wibracyjnych,
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• ubijaków ręcznych i mechanicznych,

• żurawi samochodowych,

• sprzętu spawalniczego itp.

• ładowarek.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Zasady wykonywania murów oporowych i prostych konstrukcji betonowych lub żelbetowych
Mury  oporowe  i  proste  konstrukcje  betonowe  lub  żelbetowe  należy  wykonać  zgodnie  z  dokumentacją

projektową. Jeśli w dokumentacji projektowej podano zbyt mało szczegółów dotyczących wykonania konstrukcji lub

pewnych jej elementów, to należy przestrzegać następujących warunków:

• mur oporowy oraz proste konstrukcje betonowe lub żelbetowe należy wykonać zgodnie z ustaleniami BN–

76/8847–01  [2]  w  zakresie  wymagań  i  badań  przy  odbiorze  oraz  PN–B–03010  [5]  w  zakresie  obliczeń

statycznych i projektowania,

• Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  do  akceptacji  Inspektorowi  rozwiązania  projektowe  z

wymaganiami odbioru robót dla brakujących w dokumentacji projektowej elementów konstrukcji.

5.3. Wykopy fundamentowe
Wykopy prowadzić wg  odpowiednich SST (D-02.00.00,  D-02.00.01).  W gruntach  osuwających się  należy

wykonywać wykop ze skarpą zapewniającą stateczność lub stosować inne metody zabezpieczenia wykopu.

Roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom PN–B–06050 [11]. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym

powinna pozostać o strukturze nienaruszonej.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą:

• w planie + 10 cm i – 5 cm,

• rzędne dna wykopu ± 5 cm.

Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu lub rozplantować w pobliżu miejsca budowy.

5.4. Wykonanie deskowania
Deskowanie  powinno  być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  PN–B–06251  [13].  Deskowanie  powinno

zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane

w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową, deskowanie powinno być

sprawdzone,  aby  wykluczyć  wyciek  zaprawy  i  możliwość  zniekształceń  lub  odchyleń  w  wymiarach  betonowej

konstrukcji.  Deskowania  nieimpregnowane  przed  wypełnieniem  ich  masą  betonową  powinny  być  obficie  zlewane

wodą.

5.5. Wykonanie muru oporowego z betonu lub żelbetu lub prostej konstrukcji betonowej lub żelbetowej
Mury oporowe lub proste konstrukcje z betonu lub żelbetu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją

projektową, sztuką budowlaną oraz odpowiadać wymaganiom:

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

mrozu,

• PN–B–06251  [13]  i  PN–B–06250  (PN–EN  206–1)  [12,  12a]  w  zakresie  składu  betonu,  mieszania,

zagęszczania, dojrzewania, pielęgnacji i transportu.

W murach oporowych lub prostych konstrukcjach żelbetowych grubość otulenia zbrojenia powinna być nie mniejsza

niż 3 cm (zalecana 7 cm – dla powierzchni stykających się z gruntem).

Sposób wykonania przerwy roboczej powinien odpowiadać wymaganiom PN–B–03010 [5]. Przerwa robocza powinna

przebiegać poziomo na całej długości elementu.

W  przypadku  wykonywania  muru  oporowego  z  prefabrykowanych  elementów  betonowych  lub  żelbetowych

płaszczyzny styków elementów powinny być wypełnione zaprawą cementową zgodną z PN–B–14501 [27].

5.6. Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny  dylatacyjne  należy  wykonywać  zgodnie  z  PN–B–03010  [5].  Szczelina  dylatacyjna  powinna

przecinać  mur  oporowy  lub  prostą  konstrukcję  betonową  lub  żelbetową  od  korony  do  spodu  fundamentu.  Jeśli

dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to szerokość szczeliny dylatacyjnej powinna wynosić od 10 do 20 mm, a

odległość między szczelinami nie powinna przekraczać wartości:

• mury oporowe lub proste konstrukcje z betonu:

◦ nasłonecznione – 5 m

◦ nienasłonecznione – 10 m

• mury oporowe lub proste konstrukcje żelbetowe:

◦ nasłonecznione –15 m

◦ nienasłonecznione – 20 m
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Wypełnienie szczelin dylatacyjnych powinno być wykonane materiałami podanymi w punkcie 2.9.

5.7. Izolacja murów oporowych i prostych konstrukcji betonowych lub żelbetowych

Izolację należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną. Izolację wykonuje się na

powierzchni muru od strony gruntu lub materiału zasypowego.Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono sposobu

wykonania izolacji, to można ją wykonać poprzez dwu lub trzykrotne nałożenie na powierzchnię ściany materiałów

izolacyjnych określonych w pkt 2.10. Każda warstwa izolacji powinna tworzyć jednolitą, ciągłą powłokę przylegającą

do powierzchni ściany lub do uprzednio ułożonej warstwy izolacji. Występowanie złuszczeń, spękań, pęcherzy itp. wad

oraz stosowanie uszkodzonych materiałów rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna być chroniona od

uszkodzeń mechanicznych. Materiały i sposób wykonania izolacji muszą być zaakceptowane przez Inspektora.

5.8. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie  wykopu  należy  wykonywać  warstwami  o  grubości  dostosowanej  do  przyjętej  metody

zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać:

• przy zagęszczaniu ręcznym i wałowaniu – 20 cm,

• przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami – 40 cm,

• przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych – 60 cm.

Zagęszczanie  gruntu  przy  zasypywaniu  urządzeń  lub  warstw  odwadniających  powinno  odbywać  się  ręcznie  do

wysokości około 30 cm powyżej urządzenia lub warstwy odwadniającej.

5.9. Malowanie powierzchni elementów metalowych

Malowanie przeprowadzać w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20oC; nie należy

malować podczas występującej mgły i rosy.

Należy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu urządzeń:

• z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz, rdzę, zgorzelinę, ewentualnie

starą łuszczącą się farbę i inne zabrudzenia zmniejszające przyczepność farby do podłoża; poprzez zmywanie,

usuwanie przy użyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiałów ściernych, piaskowania,

odpalania, ługowania,

• przed malowaniem należy wygładzić i zeszlifować podłoże pod farbę,

• do malowania  można  stosować  farby  ogólnego stosowania  przeznaczone  do  użytku  zewnętrznego,  dobrej

jakości, z nieprzekroczonym okresem gwarancji,

• z  zasady  malowanie  należy  wykonać  min.  dwuwarstwowo:  farbą  do  gruntowania  i  min.  1  raz  farbą

nawierzchniową,  przy  czym  każdą  następną  warstwę  można  nałożyć  po  całkowitym  wyschnięciu  farby

poprzedniej.

Należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka metalowego z betonem fundamentu, ze

względu na najszybsze niszczenie się farby w tych miejscach i pojawianie się rdzawych zacieków sygnalizujących

korozje  słupka.  Zaleca  się  stosowanie  farb  możliwie  jak  najmniej  szkodliwych  dla  zdrowia  ludzi  i  środowiska.

Wykonawca  nie  dopuści  do  skażenia  farbami  wód  powierzchniowych  i  gruntowych  oraz  kanalizacji.  Zlewki

poprodukcyjne,  powstające  przy  myciu  urządzeń  i  pędzli  oraz  z  samej  farby,  należy  usuwać  do  izolowanych

zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.

5.10. Odwodnienie konstrukcji

Odwodnienie  powierzchniowe  powinno  zabezpieczać  przed  powstawaniem  obszarów  bezodpływowych.

Spadek powierzchni terenu powyżej ściany oporowej lub konstrukcji powinien wynosić co najmniej 1 %, a w pasie o

szerokości  1,5  m  przylegającym do ściany,  co  najmniej  3  %.  Odwodnienie  za  murem oporowym  lub konstrukcją

powinno  być  wykonane  zgodnie z  dokumentacją  projektową,  a  w  przypadku  braku  wystarczających ustaleń,  przy

użyciu innych rozwiązań zaakceptowanych przez Inspektora.

Warstwę filtracyjną pionową zaleca się stosować w przypadku zasypów z gruntów piaszczystych. Warstwę ukośną – w

celu  eliminacji  nadmiernego  ciśnienia  spływowego  wody  w  porach,  w  słabo  zagęszczonym  zasypie,  natomiast

jednocześnie warstwę poziomą i pionową (lub ukośną) należy stosować w celu przyspieszenia konsolidacji zasypu z

gruntu spoistego.

Gdy  drenaż  konstrukcji  nie  jest  określony  w  dokumentacji  projektowej  to  jej  odwodnienie  można  wykonywać  z

zastosowaniem:

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

• geowłókninę,

• warstwę z kamienia porowatego (np. pumeksu) o grubości od 50 do 150 mm.

5.11. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporowego lub prostej konstrukcji betonowej lub żelbetowej

Dopuszcza się następujące odchylenia wymiarów w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej:

• rzędnych wierzchu ściany ± 20 mm,

• rzędnych spodu ± 50 mm,

• w przekroju poprzecznym ± 20 mm,

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

• zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od płaszczyzny lub założonego szablonu) nie więcej niż

10 mm/m i nie więcej niż 20 mm na całej powierzchni muru / konstrukcji.

98



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopów fundamentowych
Kontrolę robót ziemnych w wykopach fundamentowych należy przeprowadzać z uwzględnieniem wymagań

podanych w punkcie 5.3.

6.3. Kontrola robót betonowych i żelbetowych
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników mieszanki betonowej

i wykonanego betonu wg PN–B–06250 (PN–EN 206–1) [12, 12a], zgodnie z tablicą 1. Kontrola zbrojenia polega na

sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami

PN–B–06251 [13].

 Tablica 1. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy na podst. PN–B–06250 (PN–EN 206–1) [12, 12a]
Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub częstość badania

1

Badania mieszanki betonowej
–urabialności

–konsystencji

–zawartości powietrza w
mieszance betonowej

PN–B–06250 (PN–EN
206–1) [12, 12a]

na zlecenie Inspektora

2

Badania betonu

2.1. Badanie wytrzymałości na ściskanie

na próbkach

PN–B–06250 (PN–EN
206–1) [12, 12a]

przy wykonywaniu konstrukcji o objętości betonu >10m3,

przy wykonywaniu konstrukcji oporowych,

na zlecenie Inspektora

2.2. Badania nieniszczące betonu w
konstrukcji

PN–B–06261 [14]
PN–B–06262 [15]

na zlecenie Inspektora

2.3. Badanie nasiąkliwości
PN–B–06250 (PN–EN

206–1) [12, 12a]
przy ustalaniu recepty i na zlecenie Inspektora

2.4. Badanie odporności na działanie

mrozu

PN–B–06250 (PN–EN

206–1) [12, 12a]
przy ustalaniu recepty i na zlecenie Inspektora

2.5. Badanie przepuszczalności

wody

PN–B–06250 (PN–EN

206–1) [12, 12a]
przy ustalaniu recepty i na zlecenie Inspektora

6.4. Kontrola szczelin dylatacyjnych
Szczeliny dylatacyjne należy sprawdzać przez oględziny oraz pomiar i porównanie z tolerancjami podanymi w

punkcie 5.6, dotyczącymi szerokości szczeliny (od 10 do 20 mm) i maksymalnych rozstawów szczelin dylatacyjnych.

6.5. Kontrola izolacji
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być sprawdzona przez oględziny i być zgodna z wymaganiami punktu

5.7.

6.6. Kontrola prawidłowości zasypywania wykopu
Sprawdzenie prawidłowości zasypania przestrzeni za murem oporowym należy przeprowadzać systematycznie

w czasie wykonywania robót w zgodności z wymaganiami punktu 5.8.

6.7.  Kontrola elementów metalowych
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać:

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

• zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,

• poprawność wykonania fundamentów pod słupki,

• poprawność ustawienia słupków,

• prawidłowość montażu gotowych elementów zgodnie z instrukcją przekazaną przez Producenta.

• zgodność z wymaganiami pkt. 5.9

Wszystkie  materiały  dostarczone  na  budowę  z  zaświadczeniem  o  jakości  (atestem)  producenta  powinny  być

sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.

6.8. Kontrola prawidłowości wykonania robót odwodnieniowych
Roboty odwodnieniowe za murem oporowym oraz odwodnienie powierzchniowe należy sprawdzać zgodnie z

punktem 5.10.

6.9. Ocena wyników badań
Wszystkie  materiały  muszą  spełniać  wymagania  podane  w  punkcie  2.  Wszystkie  elementy  robót,  które

wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN–B–01080 Kamień  dla  budownictwa  i  drogownictwa.  Podział  i  zastosowanie  według  własności
fizyczno– mechanicznych
2. BN–76/8847–01 Ściany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wymagania i badania.
3. BN–74/8841–19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
4. PN–B–02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów 

budowlanych z betonu
5. PN–B–03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
6. BN–69/7122–11 Płyty pilśniowe z drewna
7. PN–B–04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą
8. PN–B–04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią
9. PN–B–04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie
10. PN–B–04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
11. PN–B–06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
12. PN–B–06250 Beton zwykły
12a. PN–EN 206–1 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
13. PN–B–06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
14. PN–B–06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania

wytrzymałości betonu na ściskanie
15. PN–B–06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta
16. PN–B–06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
17. PN –B–06712Kruszywa mineralne do betonu
18. PN–B–06714–12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
19. PN–B–06714–13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych
20. PN–B–06714–15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego
21. PN–B–06714–16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziarn
22. PN–B–06714–18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości
23. PN–B–06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
24. PN–B–11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
24a. PN–EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
25. BN–71/6771–02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe
26. PN–B–12040 Ceramiczne rurki drenarskie
27. PN–B–14501 Zaprawy budowlane zwykłe
28. PN–B–19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
29. PN–B–24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
30. PN–B–24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania
31. PN–B–24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco
32. PN–B–27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
33. BN–82/6753–01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych
34. PN–B–32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
34a. PN–EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu [...]
35. PN–D–95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
36. PN–D–96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
37. PN–D–96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
38. PN–H–84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki
39. PN–H–93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
40. PN–M–82010Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
41. PN–M–82121Śruby ze łbem kwadratowym
42. PN–M–82503Wkręty do drewna ze łbem stożkowym
43. PN–M–82505Wkręty do drewna ze łbem kulistym
44. PN–EN 196–3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości
45. PN–EN 196–6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia
46. BN–87/5028–12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym
47. BN–78/6354–12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
48. BN–88/6731–08 Cement. Transport i przechowywanie
49. BN–82/6751–04 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na włókninie przyszywanej
50. BN–78/6741–07 Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport
51. BN–67/6747–14 Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu
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Zjazdy do gospodarstw D–10.07.01
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (skrót:  SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót w związanych z przebudową zjazdów do gospodarstw w ramach inwestycji – „Przebudowa

odcinka  drogi  powiatowej  nr  1647K  w  m.  Leśnica  w  km  4+783,00  –  5+707,00  w  granicach  istniejącego  pasa

drogowego”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1

niniejszej SST.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem

zjazdów do gospodarstw.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Zjazd – urządzone miejsce dostępu do drogi, którego lokalizacja wynika z potrzeb obsługi przyległego terenu i

jest uzgodniona z zarządem drogi. W zależności od pełnionej funkcji,  rozróżnia się dwa typy zjazdów: publiczne i

indywidualne.

1.4.2. Zjazd publiczny – urządzone miejsce dostępu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w którym jest prowadzona

działalność gospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia dostęp z/do parkingu, stacji paliw, obiektów gastronomicznych,

obiektów przemysłowych lub innych obiektów ogólnodostępnych.

1.4.3.  Zjazd  indywidualny  (do  gospodarstw)  –  miejsce  dostępu  do  drogi  z  obiektu,  który  jest  użytkowany

indywidualnie. Zjazd indywidualny zapewnia dostęp do pojedynczych posesji, zabudowań gospodarczych, na pole lub

do innych obiektów użytkowanych indywidualnie.

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST

D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST  D–00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Materiały do konstrukcji nawierzchni zjazdów

Materiały użyte do wykonywania nawierzchni i podbudowy na zjazdach powinny być zgodne z założonymi w

dokumentacji  projektowej.  Materiały  do  wykonywania  poszczególnych  robót  przy  realizacji  przebudowy  zjazdów

powinny spełniać wymagania stosowanych specyfikacji:

2.2.1. Materiały do nawierzchni z mieszanek mineralno–bitumicznych - SST D–05.03.05,

2.2.2. Materiały do nawierzchni z betonowej kostki brukowej - SST D–05.03.23,

2.2.3. Materiały do podbudowy z kruszywa naturalnego - SST D–04.04.01,

2.2.4. Materiały do podbudowy z kruszywa łamanego – SST D-04.04.02,

2.2.5.  Mieszanka  żwirowa  do  nawierzchni  żwirowej  na  zjazdach  powinna  mieć  optymalne  uziarnienie.  Krzywa

uziarnienia mieszanki powinna mieścić się w granicach krzywych, której skład ramowy uziarnienia podano w tablicy 1.

Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN–B–11111 [13] i  PN–B–

11113 [14], a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN–64/8931–01 [1] dla mieszanki powinien wynosić od 25 do 40.

Tablica 1. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia optymalnej mieszanki żwirowej
wymiary oczek kwadratowych sita

[mm]

nawierzchnia jednowarstwowa lub warstwa górna nawierzchni dwuwarstwowej

przechodzi przez sito, % wag.

20 100

12 92÷100

4 64÷86

2 47÷68

0,5 26÷44

0,075 8÷15

2.2.6. Materiały do obramowania nawierzchni (krawężniki, obrzeża) - SST D–08.01.01, SST D–08.03.01

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Do wykonania zjazdów należy stosować ten rodzaj sprzętu, który został podany w punkcie 3 odpowiednich

SST:

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

• sprzęt  do wykonania robót  nawierzchniowych i  podbudowy,  według odpowiednich SST, wymienionych w

punkcie 2.2 niniejszej SST,

• sprzęt do wykonania umocnienia skarp i rowów, według SST D–08.05.01.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów
Transport materiałów stosowanych do wykonania zjazdów powinien odpowiadać wymaganiom według punktu

4 odpowiednich SST, wymienionych w punktach 2.2 i 3.2 niniejszej SST.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do właściwych robót należy  wykonać roboty przygotowawcze zgodnie z wymogami

podanymi w SST D–01.00.00 „Roboty przygotowawcze”.

5.3. Roboty ziemne
Sposób wykonywania  robót  ziemnych  pod nawierzchnię  zjazdu  powinien  być  dostosowany  do wielkości

zjazdu, głębokości wykopu, wysokości nasypu ukształtowania terenu i rodzaju gruntu. Wykop należy wykonywać w

takim  okresie,  aby  po  ich  zakończeniu  można  było  przystąpić  do  wykonywania  zjazdu.  Roboty  powinny  być

wykonywane zgodnie z SST D–02.00.00 „Roboty ziemne”.

5.4. Wykonanie nawierzchni zjazdów
Wykonanie nawierzchni zjazdów powinno odpowiadać wymaganiom według pkt. 2.2 i  odpowiednich SST

wymienionych w punkcie 2.2.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Sprawdzenie prawidłowości robót przygotowawczych
Kontrola jakości robót przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodności z:

• dokumentacją projektową – na podstawie oględzin i pomiarów,

• wymaganiami podanymi w SST D–01.00.00 „Roboty przygotowawcze”.

6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdów
Kontrola jakości wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu ich zgodności z:

• dokumentacją  projektową  w  zakresie:  rodzaju,  grubości  konstrukcji  nawierzchni,  szerokości,  rzędnych

wysokościowych i spadków poprzecznych,

• wymaganiami podanymi wg odpowiednich dla rodzaju nawierzchni SST.

6.4. Pomiary cech geometrycznych zjazdów
Przeprowadzone  pomiary  nie  powinny  wykazywać  większych  odchyleń  w  zakresie  cech  geometrycznych

zjazdów niż to podano w tablicy 2.

 Tablica 2. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni zjazdów

Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu

Dopuszczalne odchylenia

Nawierzchnia

ulepszona

Nawierzchnia

nieulepszona

Szerokość, cm ± 5 +10 i –5

Równość podłużna, mm 9 12

Równość poprzeczna, mm 9 12

Pochylenie poprzeczne, % ± 0,5 ± 1,0

Odchylenie osi zjazdu w planie, cm ± 5 ± 10

Grubość konstrukcji nawierzchni *), cm ± 0,5 ± 2,0

*) Odchylenia grubości konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone dla łącznej grubości warstw

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Odbiór robót
Odbiorowi robót podlegają:

• roboty ziemne,

• wykonanie przepustów wraz ze ściankami czołowymi,
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• wykonanie zasypki, konstrukcji nawierzchni,

• umocnienie dna i skarp rowu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. BN–64/8931–01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
2. BN–68/6753–04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych
3. BN–74/9191–01 Urządzenia wodno–melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i żelbetowych. Wymagania i 

badania przy odbiorze
4. BN–79/6751–01 Materiały do izolacji przeciwwilgociowej Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej
5. BN–88/6751–03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych
6. PN–85/S–10030 Obiekty mostowe. Obciążenia.
7. PN–B–02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementów budowlanych z 

betonu
8. PN–B–04481 Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu
9. PN–B–06250 Beton zwykły
10. PN–B–06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
11. PN–B–06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w środowisku agresywnych wód

gruntowych
12. PN–B–06712 Kruszywo mineralne do betonu
13. PN–B–11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
14. PN–B–11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
15. PN–B–14501 Zaprawy budowlane zwykłe
16. PN–B–19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
17. PN–B–24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania
18. PN–B–32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
19. PN–C–96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
20. PN–D–95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
21. PN–D–96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
10.2. Inne dokumenty
22. Katalog CBPBDiM „Transprojekt” – Warszawa, styczeń 2004 r.
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ZAŁĄCZNIK nr 8b do SIWZ



 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące prac elektrycznych dla zadania: 

„ Budowa oświetlenia drogowego  w m. Leśnica” 

 

1.2. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i naleŜy je stosować w zleceniu 

 i wykonaniu robót będących przedmiotem specyfikacji technicznej. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJ Ą TECHNICZN Ą 

PRACE PODSTAWOWE 

- montaŜ fundamentów dla słupów oświetleniowych  

- montaŜ słupów oświetleniowych 

- montaŜ opraw oświetleniowych 

- montaŜ szafy oświetleniowej 

- wykonanie linii kablowych oświetleniowych 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT - OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

1. Utrzymywać teren budowy w naleŜytym porządku. 

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 uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub   

    innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

- moŜliwością powstania poŜar 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT - OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów opisu ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie  

przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako  

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 



1.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT – SPRZĘT 

 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem zadania naleŜy uŜywać sprzętu sprawnego 

 i zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

 

1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT - KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 

Poszczególne etapy wykonania powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Kontrola powinna obejmować: 

• Kontrolę elementów składowych dostarczanych przez producenta 

• Kontrolę montaŜu urządzeń 

• Kontrolę poprawności wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być  

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów  

oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

 

1.8. MATERIAŁY -  ŹRÓDŁO POZYSKANIA MATERIAŁÓW  

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały  

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych  

w czasie postępu  robót. 

 

1.9. MATERIAŁY - PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót  

i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Inwestora. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy   

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

 

1.10. MATERIAŁY - MATERIAŁY ZAMIENNE 

 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują moŜliwość wariantowego  

zastosowania  rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 

zamiarze, co najmniej jeden tydzień przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe 

być później zmieniany bez zgody Inwestora. 

 



1.11. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT - ZASADY KONTROLI 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie  

urządzenia niezbędne do pobierania ew. próbek, badań materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót sukcesywnie do oddawanych do uŜytku 

fragmentów sieci elektrycznych. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach  

i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić  wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt  

badawczy posiadają waŜną legalizację, Ŝe zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają  

wymaganiom obowiązujących przepisów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

1.12. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT - PROTOKOŁY BADA Ń 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi oryginały protokołów pomiarowych. 

Pomiary ochronne mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia SEP. 

Wyniki badań będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według dostarczanego przez niego wzoru lub 

innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

1.13. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT – CERTYFIKATY 

 

Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami  

technicznymi  określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych  

przepisów i dokumentów technicznych, 

2. Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą 

• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia  

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi Nadzoru. 

Jakikolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 



1.14. ODBIÓR ROBÓT - INFORMACJE OGÓLNE 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b. Odbiorowi częściowemu, 

c. Odbiorowi ostatecznemu, 

d. Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

1.15. ODBIÓR ROBÓT ZANIKOWYCH 

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym  

wykonanie  ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niŜ w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy  

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

 

1.16. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

wykonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor  

Nadzoru wraz z przedstawicielem Inwestora. 

 

1.17. ODBIÓR KOŃCOWY 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez  

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym  

fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Licząc od  

dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora  

i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją  

Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie  



odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót  

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych  

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu,  

komisja dokona potrąceń, oceniając  pomniejszoną wartość wykonywanych robot w stosunku do  

wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

1.18. DOKUMENTY ODBIORU KO ŃCOWEGO 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru  

ostatecznego robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeśli została

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).

- Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia.

- Dziennik Budowy.

Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

Opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST. 

W przypadku, gdy w/g 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 w/g  

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

1.19. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych  przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 



2. WYKONANIE LINII KABLOWYCH O ŚWIETLENIA  

Zakres obejmuje wykonanie następujących prac: 

· wykonanie rowów kablowych 

· ułoŜenie bednarki 

· ułoŜenie rur osłonowych 

· ułoŜenie linii kablowych 

· zasypanie rowów kablowych 

· wykonanie pomiarów 

· montaŜ szafy oświetleniowej 

 

Zastosowane materiały: 

· kabel nn typu YAKXs 4x35 mm2 

· rura osłonowa Arot DVK 50 

· szafa oświetleniowa wolnostojąca  

 

3. MONTAś SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH  

· montaŜ fundamentów prefabrykowanych 

· montaŜ słupów oświetleniowych 

· montaŜ wysięgników 

· montaŜ przewodów w słupach oświetleniowych 

· montaŜ tabliczek bezpiecznikowych 

 

Zastosowane materiały: 

· fundament prefabrykowany  F-150 

· słup oświetleniowy SPC-C  8 m 

· przewód YDY 3x2,5 mm2 

· tabliczka bezpiecznikowa TB 

 

4. MONTAś OPRAW OŚWIETLENIOWYCH  

 

Zastosowane materiały: 

· oprawa oświetleniowa Albany Midi  LED 75 W 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. PRACE ODBIOROWE 

 

Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega próbom montaŜowym, które polegają na  

sprawdzeniu: 

- Zgodności wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacją oraz z ewentualnymi zmianami  

i odstępstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku Budowy, a takŜe  

zgodności z przepisami szczegółowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą  

techniczną. 

- Jakości wykonania instalacji elektrycznej. 

- Skuteczności działania zabezpieczeń . 

- Spełnienia przez instalację elektryczną wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności 

izolacji, przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, 

- Zgodności oznakowania z Polskimi Normami. 

- Sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od poraŜeń prądem  

elektrycznym, o której mowa wyŜej naleŜy dokonywać dla wszystkich obwodów  

zmontowanej instalacji elektrycznej. 

- Po wykonaniu prób montaŜowych naleŜy sporządzić następujące dokumenty: 

protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów 

 i oprzewodowania, 

protokoły z wykonywanych pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz  

ciągłości przewodów ochronnych,  

protokoły z wykonania pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień  

Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznej, o której mowa wyŜej powinna obejmować przede 

wszystkim sprawdzenie: 

a) zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją 

techniczną, normami i certyfikatami, 

b) prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 

c) poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych 

    instalacji, i urządzeń, 

d) prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych, w tym aparatów oraz sprzętu i osprzętu  

    w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, 

e) prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 

f) prawidłowego umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji, 

g) prawidłowego oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych, 

h) prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych 

(warunków środowiskowych w jakich pracują) 

i) spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych  do dokumentacji. 

 

 



6. NORMY I PRZEPISY ZWI ĄZANE

Zastosowane środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym powinny spełniać: 

- PN-IEC60364-4-47. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca

bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed poraŜeniem prądem

elektrycznym

- PN-IEC603 64-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

oraz PN-IEC60364-4-42. i PN-IEC603 64-4-482

- PN - IEC60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia

elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza dla urządzeń do odłączenia izolacyjnego

i łączenia.

- PN - IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ

wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.

- PN - IEC603 64-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca

bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym

- PN - IEC603 64-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniająca bezpieczeństwo

- PN4EC603 54-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca

bezpieczeństwo.

- PN-IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ

wyposaŜenia elektrycznego.

- PN - IEC60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ

wyposaŜenia elektrycznego.

- PN - IEC60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych

charakterystyk.

- PN-IEC60364-4-443 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami

atmosferycznymi i łączeniowymi.

- PN - IEC603 64-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ

wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN - IEC60 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN - 92/E- 01200 Symbole graficzne stosowane w schematach

- PN - 78/E - 01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogólne wytyczne wykonywania

schematów

- PN - 90/E - 05024 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami

lub cyframi

- PN - IEC – 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne

- PN - IEC – 61024-1 -1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.

- PN – EN 12193 Światło i oświetlenie. Oświetlenie w sporcie.

- N-SEP 003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

- N-SEP 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
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PRZEBUDOWA KANALIZACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ  
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z przebudową kanalizacji telekomunikacyjnej (rurociągu) objętych niniejszym kontraktem. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac ji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Roboty, których dotyczy STWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie kanalizacji telekomunikacyjnej (rurociągu) 
W zakres tych robót wchodzą: 
- wykonanie wykopu pod studnie kablowe, 
- budowa studni kablowych 
- wykonanie  wykopu pod rury 
- ułożenie rur kanalizacji /rurociągu/ 
- demontaż nieczynnych odcinków kanalizacji /rurociągu 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00.  „Wymagania ogólne”. 
1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.  
1.4.2. Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do której wciąga się kable telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtórnej. 
1.4.3. Kanalizacja wtórna - zespół rur polietylenowych lub innych, o nie gorszych właściwościach zaciąganych do otworów kanalizacji pierwotnej, stanowiących 
dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i innych. 
1.4.4. Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej w celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli.  
1.4.5. Zasobnik złączowy - zbiornik stanowiący osłonę ochronną dla złącza kabla światłowodowego lub jego zapasów, ułatwiający zaciąganie i wyciąganie kabla, 

przykryty warstwą ziemi. 
1.4.6. Gardło studni - zwężona część studni między komorą a czołem zestawów kanalizacji wprowadzanych do studni kablowych.  
1.4.7. Osadnik studni - zagłębienie w dnie studni i stanowiące zbiornik do wody ściekowej. 
1.4.8. Właz studni - otwór wejściowy do studni kablowej zamykany pokrywą. 

1.4.9. Rama włazu - obramowanie włazu studni kablowej 
1.4.10. Pokrywa studni - oprawa wypełniona betonem lub asfaltem. 
1.4.11. Wietrznik studni - tarcza żeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzona w pokrywie. 
1.4.12. Ucho do wciągania kabli - wygięty pręt stalowy przeznaczony do mocowania krążka kierunkowego przy wciąganiu i wyciąganiu kabli.  

1.4.13. Słupek wspornikowy studni - odcinek rury stalowej osadzony w studni przeznaczony do montowania wsporników kablowych. 
1.4.14. Rura kanalizacji kablowej pierwotnej - rura osłonowa z polichlorku winylu (PCW), polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub z innego materiału o nie 
gorszych właściwościach, a także rura stalowa, stosowana do zestawienia ciągów kanalizacji kab lowej. 
1.4.15. Rura cienkościenna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grubości ścianki od 3 do 5 mm, przeznaczona do budowy ciągów 

kanalizacyjnych w miejscach o mniejszym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi.  
1.4.16. Rura grubościenna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grubości ścianki nie mniejszej niż 5 mm, przeznaczona do budowy 
ciągów kanalizacyjnych w miejscach szczególnie obciążonych, np. pod jezdniami ulic, placami, torowiskami itp. 
1.4.17. Rura specjalna - rura grubościenna do budowy przejść kanalizacji przez przeszkody terenowe.  
1.4.18. Rura przepustowa - rura grubościenna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z innego materiału o nie gorszych właściwościach, przeznaczona do 
budowy przepustów dla kabli lub rurociągów kablowych w miejscach skrzyżowań z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego.  
1.4.19. Rura trudnopalna - rura z tworzywa sztucznego nie rozprzestrzeniającego płomieni, (bezhalogenowa) lub rura stalowa.  
1.4.20. Rura kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE) - rura z polietylenu o dużej gęstości, służąca do budowy kanalizacji wtórnej i rurociągów 

kablowych, a także części kanalizacji rozdzielczej. 
1.4.21. RHDPE rowkowana - rura HDPE z rowkami wzdłużnymi wewnątrz, o głębokości około 1 mm. 
1.4.22. RHDPE z warstwą poślizgową - rura HDPE pokryta wewnątrz warstwą materiału stałego o małym współczynniku tarcia.  
1.4.37. Wiązki wielorurowe RHDPE - zespoły dwóch lub kilku RHDPE połączonych mostkami. 
1.4.38. RHDPE z preinstalowanym kablem lub linką - rura HDPE z fabrycznie umieszczonym wewnątrz kablem światłowodowym lub linką (taśmą) zaciągową.  
1.4.23. Rura łukowa - wygięty odcinek rury z tworzywa sztucznego, stosowany w ciągu kanalizacji pierwotnej w celu zmiany kierunku jej przebiegu na odcinku 
między sąsiednimi studniami. 
1.4.24. Odgałęźnik rurowy - odcinek rury z tworzywa sztucznego z wmontowanym odcinkiem odgałęźnym rury z tego samego tworzywa, używany w celu 

uzyskania punktu odgałęźnego kanalizacji pierwotnej bez potrzeby budowy studni. 
1.4.25. Blok rurowy (moduł wielootworowy) - blok z tworzywa sztucznego o długości na ogół 6 m, z wieloma otworami o różnym przekroju (okrągłym, 
kwadratowym, trapezowym), stosowany do budowy kanalizacji pierwotnej. 
1.4.26. Złączka rurowa - element osprzętu służący do połączenia rur polietylenowych lub innych, z których budowana jest kanalizacja pierwotna, wtórna lub 

rurociąg kablowy. 
1.4.27. Uszczelki końców rur - zespół elementów służących do uszczelnienia rur kanalizacji kablowej wraz z ułożonymi w n ich kablami lub rurami polietylenowymi 
kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych wraz z ułożonymi w nich kablami, a także do uszczelnienia wszystkich rodzajów rur pustych. 
1.4.28. Przywieszka identyfikacyjna - element mocowany do kabla lub rury kanalizacji wtórnej pozwalający na ich identyfikację na podstawie oględzin. 
1.4.29. Słupek oznaczeniowy (SO) - słupek betonowy służący do oznaczania w terenie trasy linii 
telekomunikacyjnej i jej punktów charakterystycznych. 
1.4.30. Słupek oznaczeniowo - pomiarowy (SOP) - słupek betonowy służący do przyłączania przewodów systemu ochrony antykorozyjnej linii z kabli o powłokach 
metalowych lub przewodów dla lokalizacji trasy linii z kabli dielektrycznych i umożliwiający wykonanie odpowiednich pomiarów.  
1.4.31. Taśma ostrzegawcza - taśma zazwyczaj polietylenowa w kolorze żółtym z napisem UWAGA! KABEL ŚWIATŁODOWY lub UWAGA! KABEL 
TELEKOMUNIKACYJNY układana nad kablem lub rurociągiem kablowym w celu ostrzeżenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.  
1.4.32. Taśma ostrzegawczo – lokalizacyjna - taśma zazwyczaj polietylenowa w kolorze żółtym z napisem UWAGA! KABEL SWIATŁOWODOWY zawierająca 
czynnik lokalizacyjny np. taśmę stalowa i układana nad rurociągiem kablowym.  
1.4.33. Pozostałe określenia wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz norm związanych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w DMU.00.00.00. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
2.2. Rury HDPE 40/3.7 mm 

stosowane do budowy ciągów kanalizacyjnych powinny odpowiadać normie PN-74/C-89204 i ZN-15/OPL.-013  
2.3. Rury DVK 110/94 mm 
stosowane do budowy ciągów kanalizacyjnych pod jezdniami i na przejściach przez przeszkody powinny odpowiadać normie PN-74/C-89204 i ZN-15/OPL.-013. 
2.4. Rury RHDPEp 110/6,3mm 
powinny odpowiadać normie PN-74/C-89200, ZN-15/OPL.-013 
2.5. Rury RHDPEp 125/7,1mm 
stosowane do przewiertów pod drogami powinny odpowiadać normie ZN-15/OPL.-013 
2.6. Studnie kablowe SKR-1 i SKR-2 
Studnie kablowe muszą być wykonane tak, aby spełniały wymagania normy ZN-96/TP S.A.-023. 
2.7. Beton zwykły 
Beton do budowy studni kablowych powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250. 
2.8. Piasek 
Piasek powinien odpowiadać normie BN-87/6774-04. 
2.9. Cement portlandzki 25 
Cement powinien być dostarczony w opakowaniach i odpowiadać normie PN-88/B-30000. 
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2.10. Woda 
Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna 
wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny. 
2.11. Prefabrykowana przykrywa żelbetowa 

Przykrywa powinna spełniać wymagania normy BN-72/3233-12. 
2.12. Wietrznik do pokryw 

Wietrznik powinien spełniać wymagania normy BN-73/3233-02. 
2.13. Ramy i oprawy pokryw 
Ramy i oprawy pokryw powinny spełniać wymagania normy BN-73/3233-03. 
2.14. Wsporniki kablowe 
Wsporniki kablowe powinny być zgodne z normą BN-74/3233-19. 
2.15. Składowanie materiałów na budowie 
Elementy studni mogą być składowane na polu składowym nie zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi. Elementy studni powinny być ustawione 
warstwami na wyrównanym podłożu, przy czym poszczególne odmiany studni należy układać w oddzielnych stosach. Rury mogą być składowane na polu 
składowym w miejscach nie narażonych na działanie mechaniczne. Pozostałe materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych. 
2.16. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na budowę 
materiały sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Przeprowadzić oględziny materiałów dostarczonych na budowę. W razie 
stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości odnośnie jakości ich wykonania, przed wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera (dozór 
techniczny) robót. 
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 3.
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej (rurociągu) zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość  robót:
- beczkowóz ciągniony 
- samochód skrzyniowy,
- samochód samowyładowczy,
- samochód dostawczy,
- przyczepa dłużycowa,
- sprężarka powietrzna spalinowa,
- żuraw samochodowy
- urządzenie do przewiertów  sterowanych
- zgrzewarka do zgrzewania rur
- ubijak spalinowy
- zespół prądotwórczy
- żurawik hydrauliczny,
- koparka na podwoziu ciągnika kołowego
- koparka na podwoziu gąsienicowym
W zależności od warunków terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Sposób wykonania robót oraz sprzęt
zaakceptuje Inżynier.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. Wykonawca jest obowiązany do s tosowania takich 
środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i trwałych odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z 
przepisami BHP i ruchu drogowego.
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót w terminie przewidzianym kontraktem zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera.
W zależności od zakresu robót Wykonawca zastosuje następujące środki transportu:
- samochód skrzyniowy,
- samochód samowyładowczy,
- samochód dostawczy,
- przyczepa dłużycowa.
Przewożone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem się zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 
poszczególnych elementów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 5. Technologia przebudowy kanalizacji uzależniona jest od warunków 
technicznych wydanych przez jej użytkownika.
Dla zachowania ciągłości pracy urządzeń telekomunikacyjnych, kolizyjne odcinki należy przebudować zachowując następującą kolejność robót:
- wybudować nowy nie kolidujący odcinek kanalizacji (rurociągu)
- wykonać połączenia nowego odcinka kanalizacji (rurociągu)  z istniejącym przy zachowaniu ciągłości pracy znajdujących się w n iej urządzeń telekomunikacyjnych,
- zdemontować kolizyjny odcinek kanalizacji (rurociągu)
5.2. Trasowanie

Podstawę wytyczenia trasy kanalizacji 
/rurociągu/ stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie trasy powinno być dokonane przez odpowiednie służby geodezyjne lub specjalną służbę 
przedsiębiorstwa wykonującego kanalizację. Należy sprawdzić zgodność trasy z rozwiązaniem przyjętym w Dokumentacji Projektowej, sprawdzając, czy w terenie 
nie nastąpiły zmiany mogące wpłynąć na konieczność zmian w Dokumentacji Projektowej.
5.3. Usytuowanie kanalizacji
5.3.1. Usytuowanie studni kablowych 
Studnie kablowe powinny być usytuowane w następujących miejscach kanalizacji:
a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji – studnie przelotowe,

b) na załamaniach trasy - studnie narożne,
c) na odgałęzieniach kanalizacji - studnie odgałęźne,
d) przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,
e) na zakończeniach kanalizacji - studnie końcowe.
Studnie kablowe powinny być usytuowane pod chodnikami ulic lub w pasach zieleni. Pod jezdniami studnie mogą znajdować się w wyjątkowych przypadkach i 
powinny wtedy mieć wzmocnioną konstrukcję. Studnie nie powinny znajdować się na wjazdach do bram, przed wejściami do sklepów i budynków, pod wylotami 
rynien dachowych oraz w miejscach odpływu ścieków.
5.3.2. Długość przelotów między studniami
Długość przelotów między sąsiednimi studniami nie powinna przekraczać:
a) 120 m między studniami SKMP-4 do SKMP-8 oraz między studniami rozdzielczymi SKR-2,
b) 20 m od studni do budynku.
5.3.3. Głębokość ułożenia kanalizacji
Głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do górnej powierzchni kanalizacji wynosiło:
- 0,7 m dla kanalizacji magistralnej,
- 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,
- 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej.
Przy przejściach pod jezdnią głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby odległość od nawierzchni nie była mniejsza od 0,8 m lub na głębokości zgodnie z 
decyzją zarządcy drogi. W przypadkach uwarunkowanych trudnościami technicznymi dopuszcza się zmniejszenie głębokości ułożenia kanalizacji pod warunkiem 
odpowiedniego zabezpieczenia jej np. ławą betonową lub wykonania kanalizacji z grubościennych rur z tworzywa sztucznego bądź rur stalowych. Grubość warstwy 
przykrycia kanalizacji powinna wynosić co najmniej 0,2 m, zgodnie z ZN-96/TP S.A.-012. Głębokość ułożenia kanalizacji pod torami kolejowymi powinna być zgodna 
z BN-76/8984-16.
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5.3.4. Prostoliniowość przebiegu 
Kanalizacja kablowa powinna na odcinkach miedzy sąsiednimi studniami przebiegać po linii prostej bez załamań i wyboczeń. 
Dopuszczalne jest odchylenie osi kanalizacji od linii prostej w miejscach, w których konieczne jest ominięcie przeszkód terenowych. 

Dla kanalizacji z rur odchylenie powinno być takie, aby promień wygięcia nie był mniejszy od 6 m, natomiast przy krótkich odcinkach (do 15m) między studniami i 
wyginaniu rur na gorąco dopuszcza się promień wygięcia nie mniejszy od 2 m. W żadnym przypadku promień wygięcia nie powinien być mniejszy od 2 m. 
5.3.5. Spadek kanalizacji 

W terenie płaskim kanalizacja powinna być układana ze spadkiem od 1 do 3 %. Przy wprowadzaniu do komór kablowych spadek powinien być nie mniejszy od 2%, 
a do budynków -nie mniejszy niż 5 % w kierunku studni kablowych. 
5.4. Ciągi kanalizacji 
5.4.1. Wymagania ogólne 
Ilość otworów kanalizacji powinna być uzgodniona z Zakładem Telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu.  
Nowe ciągi kanalizacji powinny być układane w ciągu pojedynczym lub typowych zestawach. W przypadkach technicznie uzasadnionych, np. brakiem miejsca pod 
chodnikiem w pionie lub poziomie oraz przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami, można stosować w zasadzie dowolne profile ciągów kanalizacji. 
Bloki betonowe wg BN-65/8984-03 należy stosować wyłącznie do napraw kanalizacji wykonanej z bloków betonowych. Do rozbudowy kanalizacji wykonanej z 
bloków betonowych należy stosować rury jak dla kanalizacji nowej. 
5.4.2. Zestawy z rur 

Do zestawów kanalizacji należy używać rur wykonanych z: 
z polietylenu (PE) typu DVK 110 i DVR 110 wg ZN-15/OPL.-013 
5.5. Roboty ziemne 
5.5.1. Długości wykopów 
Wykop dla układania rur powinien być realizowany jednorazowo na odcinku co najmniej pomiędzy poszczególnymi studniami. Krótsze odcinki wykopów mogą być 
wykonywane, jeśli wymaga tego zachowanie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz w wypadku budynków niepodpiwniczonych, gdzie długości wykopów 
są ograniczone ze względów bezpieczeństwa. 
5.5.2. Głębokości wykopów 
Głębokości wykopów dla kanalizacji magistralnej i rozdzielczej powinny być zgodne z poniższą tablicą.  

Wyszczególnienie Głębokość wykopu dla kanalizacji [m] 

magistralnej Rozdzielczej 

liczba rur w zestawie 1 2 3 4 5 

kanalizacja z rur 0,85 1,00 1,10 1,25 1,40 0,65 

W przypadkach przewidywanej rozbudowy kanalizacji przez dokładanie kolejnego zestawu rur, wykopy powinny być odpowiednio głębsze. 

5.5.3. Szerokości wykopów 
Szerokości wykopów dla kanalizacji w zależności od liczby otworów w jednym rzędzie podane są w poniższej tablicy.  

Wyszczególnienie Szerokość dna wykopu kanalizacji w [m] przy liczbie otworów w warstwie 

1 2 3 4 5 6 7 8 

kanalizacja z rur 0,30 0,45 0,55 0,70 0,80 0,90 1,05 1,15 

5.5.4. Przygotowanie wykopów 

Wykopy powinny być tak przygotowane, aby spełniały wymagania podane w p.5.5.1, 5.5.2. i 5.5.3. Ściany wykopów powinny być pochyłe w stopniu uzależnionym od 
rodzaju gruntu. 
5.5.5. Wyrównanie i wzmocnienie dna wykopu 
Przed ułożeniem kanalizacji dno wykopu powinno być wyrównane i ukształtowane ze spadkiem zgodnie z wymaganiami podanymi w p.5.3.5. W gruntach 
małospoistych, jak próchnica, suchy piasek bez spoiwa lub w gruntach przesyconych wodą, jak kurzawki, muły i torfy, na dno wykopu należy ułożyć ławę z betonu 
marki 100 o grubości co najmniej 10 cm. Ławę betonową na dnie wykopu należy układać również w przypadku możliwości osiadania gruntu, np. przy przebudowach 
ulic w świeżo wzruszonej lub nasypanej ziemi. Ława betonowa na dnie wykopu oraz dno wykopu w gruntach kategorii od III do VI powinny być wysypane warstwą 
piasku lub przesianej ziemi o grubości warstwy nie mniejszej niż 5 cm. 
5.6. Układanie ciągów kanalizacji 
Układanie ciągów kanalizacji powinno być zgodne z normą BN-73/8984-05, ZN-96/TP S.A.-011 i ZN-96/T S.A.-012. 
5.6.1. Układanie i łączenie rur 

Rury należy łączyć kielichowo na gorąco lub na zimno, w zależności od rodzaju stosowanych rur. Rury bez kielichów należy łączyć na gorąco przy użyciu 

podgrzewacza elektrycznego lub benzynowego. Rury kielichowe należy łączyć na zimno przy użyciu uszczelniacza. Końce wszystkich rur przed ich łączeniem 
powinny być oczyszczone, a połączone rury powinny zachować współosiowość. Z pojedynczych rur należy tworzyć zestawy o odpowiednich profilach ustalonych z 
Urzędem 
Telekomunikacyjnym. 
Odległości między poszczególnymi rurami w warstwie nie powinny być mniejsze od 2 cm, a między warstwami od 3 cm. 
Na przygotowane dno wykopu należy ułożyć jedną lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku układania następnych warstw, ułożoną warstwę rur należy zasypać 
piaskiem lub przesianą ziemią, wyrównać i lekko ubić dla dokładnego wypełnienia szczelin między rurami. Piasek lub przesianą ziemię zaleca się polewać wodą. Dla 
zapewnienia spoistości wielootworowego ciągu kanalizacji, należy szczeliny między rurami w odstępach co 20 m zamiast piaskiem  wypełniać masą betonową 
(cement i piasek w stosunku 1:3) na długości około 0,8 m. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur należy przestrzegać symetrii pionowej w tworzonych zestawach. Wszystkie układane rury powinny być skierowane w tę samą 
stronę, przy czym otwór kielicha powinien być skierowany w kierunku przeciwnym do spadku dna rowu. 
5.6.2. Zasypywanie kanalizacji z rur 

Zasypywanie wykopów należy wykonać po ułożeniu całego ciągu rur między dwiema studniami. Zasypanie krótszego odcinka dopuszcza się tylko w przypadkach 
konieczności zachowania ciągłości ruchu kołowego lub ulicznego oraz przy budynkach nie podpiwniczonych, gdzie długości wykopów są ograniczone ze względów 
bezpieczeństwa. 
Ostatnią warstwę rur należy przysypać warstwą piasku lub przesianej ziemi do grubości przykrycia nie mniejszej niż 5 cm, a następnie warstwą piasku lub nie 
przesianej ziemi grubości około 20 cm. Ziemia nie powinna zawierać gruzu i kamieni o średnicy większej od 5 cm. Następnie należy zasypywać wykop ziemią 
warstwami co 20 cm, warstwy ziemi ubijać. 
5.7. Wprowadzenie kanalizacji do studni 
5.7.1. Przygotowanie rur 

Rury stalowe od zewnątrz powinny być dwukrotnie pokryte lepikiem. 
Powierzchnia końca rury z tworzywa sztucznego na odcinkach podlegających wmurowaniu lub zabetonowaniu powinna być oczyszczona np. papierem ściernym na 
długości około 0,5 m, następnie pokryta klejem i obsypana cementem z piaskiem. Tak przygotowana rura może być wbudowana dopiero po upływie 2 godzin.  
5.7.2. Wprowadzenie kanalizacji do studni kablowych 

Wprowadzane ciągi kanalizacji kablowej powinny kończyć się w zabetonowanej części gardła, a rury powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami w p.5.7.1. 
Ponadto rury z tworzywa sztucznego (warstwy) powinny być złączone zaprawą cementową na długości około 0,5 m od początku gardła. 
5.8. Kanalizacja kablowa na mostach, wiaduktach i w tunelach 
5.8.1. Ciągi kanalizacji w nasypach wiaduktów 
Ciągi w nasypach powinny być wykonane z rur trudnopalnych wg ZN-96/TP S.A.-019. W przypadku niedostatecznej grubości przykrycia kanalizacji według 
wymagań p.5.3.3. należy stosować rury specjalne wg ZN-96/TP S.A.-018. 
5.9. Skrzyżowanie i zbliżenia 
5.9.1. Skrzyżowanie z ulicami i drogami publicznymi 
5.9.1.1. Trasa kanalizacji 
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Na skrzyżowaniach z ulicami i drogami publicznymi trasa kanalizacji powinna być prostopadła do osi jezdni z dopuszczalną odchyłką 15
o
.  Skrzyżowania kanalizacji 

z drogą gruntową można wykonywać bez stosowania rur specjalnych i pod dowolnym kątem.  
5.9.1.2. Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości ruchu 

Przy wykonywaniu skrzyżowania bez wstrzymania ruchu metodą otwartego wykopu należy najpierw wykonać wykop i ułożyć rury na połowie jezdni tak, aby ruch 
kołowy mógł się odbywać bez przeszkód. Prace na drugiej połowie jezdni można rozpocząć dopiero po zasypaniu wykopu i prowizorycznym zabrukowaniu połowy 
jezdni lub ułożeniu odpowiedniego pomostu z drewnianych bali nad wykopem z barierą z desek od strony wykopu. Wykop powinien być ze wszystkich stron 
zabezpieczony zastawami i tarczami ostrzegawczymi, a w nocy lampami ostrzegawczymi. 
Dla zachowania ciągłości ruchu zaleca się w miarę możliwości wykonywanie przejść kanalizacji pod jezdniami metodą przewiertu lub tunelową.  
5.9.1.3. Ciągi kanalizacji w otwartych wykopach 
Do budowy ciągów kanalizacji na skrzyżowaniach w wykopie otwartym należy stosować rury polietylenowe wg  ZN-96/TP S.A.-018. Jeśli grubość przykrycia 
kanalizacji pod jezdnią jest mniejsza od 0,7 m, a pod jezdnią z torami tramwajowymi od 0,8 m, ciąg kanalizacji należy zabezpieczyć ławą betonową. 
5.9.2. Skrzyżowania i zbliżenia z urządzeniami podziemnymi 
Przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdować się nad tymi urządzeniami.  
Inne rozwiązanie dopuszcza się tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji przy krzyżowaniu górą byłoby mniejsze od wymaganego w p.5.3.3. 
niniejszej ST, a przebudowa urządzeń obcych jest niemożliwa lub zbyt kosztowna. 

Najmniejsze dopuszczalne odległości w rzucie pionowym lub poziomym między krawędziami ciągów kanalizacji, a innymi urządzeniami podziemnymi nie powinny 
być mniejsze od podanych w poniższej tablicy - zgodnie z ZN-96/TP S.A. - 012. 
 
 

Rodzaj urządzenia podziemnego Najmniejsze dopuszczalne odległości w [m] 

skrzyżowania zbliżenia 

Kabel telekomunikacyjny ziemny dowolna 1) dowolna 

Linia kablowa energetyczna w osłonie ochronnej dowolna dowolna 

Linia kablowa energetyczna bez osłony 0,5 0,5 

Rurociąg wodny magistralny 0,25 1,0 

Rurociąg wodny rozdzielczy 0,15 0,5 

Przewód gazowy 0,5 1,0 

Przewód cieplny parowy 0,5 2,0 

Przewody kanalizacyjne 0,3 1,0 

Budynki --- 0,5 

Fundamenty słupa telekom., oświetleniowego eNN --- 0,8 

1) W przypadku skrzyżowania się kanalizacji z istniejącym kablem, kanalizacja powinna być  
ułożona poniżej kabla, a kabel powinien być zabezpieczony rurą 

 
Skrzyżowania kanalizacji z innymi urządzeniami podziemnymi powinny być wykonane prostopadle do tych urządzeń, z odchyłką 10

0
 w przypadku kanalizacji 

ściekowej i przewodów cieplnych, a 30
0
 dla pozostałych urządzeń. 

5.9.3. Skrzyżowania i zbliżenia z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi i stacjami transformatorowymi 
Skrzyżowania i zbliżenia powinny być wykonane wg PN-E-05100-1 oraz zgodnie z "Wytycznymi o ochronie linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym 
oddziaływaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego" wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 13 Min. Łączności z dn. 28 lutego 1986 r. 
5.10. Studnie kablowe 
5.10.1. Typy studni 
Należy stosować studnie kablowe typu: SKMP-3 zgodnie z wymaganiami normy ZN-96/TP S.A.-023. Studnie mogą być wykonywane z prefabrykatów lub 
betonowane bezpośrednio w ciągu ułożonej kanalizacji. 
5.10.2. Wykonywanie studni bezpośrednio na budowie 

Do betonowania studni nieuzbrojonych należy stosować masę betonową marki 200 o konsystencji gęstoplastycznej. Masa betonowa wymieszana w temperaturze 
ponad +20

o
C powinna być użyta w ciągu jednej godziny od chwili jej wykonania, natomiast wymieszana w temperaturze do +20

o
C powinna być użyta w ciągu 1,5 

godziny. Beton marki 200 świeży, ułożony przy temperaturze powietrza od 0
o
C do +5

o
C należy natychmiast przykryć matami, workami, deskami itp. W przypadku 

konieczności betonowania przy temperaturze od 0
o
C do - 3

o
C należy przyspieszyć dojrzewanie i chronić przed utratą ciepła. Jeżeli temperatura powietrza obniża się 

w ciągu doby poniżej -3
o
C i nie podnosi ponad 0

o
C, betonowanie należy przerwać. Powierzchnie form studni należy przed nałożeniem masy betonowej posmarować 

środkami zmniejszającymi przyczepność do betonu. Masę betonową do form należy wrzucać z wysokości nie większej niż 2 m. W miejscach, w których 
przewidziane są otwory w ścianach studni należy osadzić kołki drewniane. 
5.10.2.1. Betonowanie dna 

Betonowanie dna studni należy rozpoczynać od betonowania dna osadnika. Formę wewnętrzną należy wstawić do wykopu tak., aby wystawała ponad dno wykopu 
na wysokość równą grubości dna. Z kolei pomiędzy formę wewnętrzną i ścianę wykopu na osadnik należy sypać masę betonową warstwami o grubości 10 cm, 
ubijając każdą warstwę oddzielnie. Następnie należy betonować dno studni, sypiąc masę betonową na wygładzone uprzednio dno wykopu i ubić ją ubijakami. Dno 
osadnika, a w studniach bez osadników, dno studni, powinno mieć lekką pochyłość do środka. W przypadku studni budowanych w terenach, na których poziom 
wody gruntowej jest niższy od poziomu dna osadnika lub dna studni należy pozostawić w dnie otwór ściekowy.  
5.10.2.2. Betonowanie ścian komory 
Masę betonową należy sypać pomiędzy formę wewnętrzną, a ścianę wykopu warstwami o grubości około 10 cm.  
Każdą warstwę masy betonowej należy ubić ubijakami zwracając uwagę, aby ziemia nie obsypywała się przy sypaniu masy, a ziemię obsypaną niezwłocznie 

usuwać z wykopu. W przypadku gruntu kategorii I i II należy ustawić na zabetonowanym dnie wykopu odpowiednio obcięte deski w odległości od formy równej 
grubości ścian studni. Następnie między deskę i formę 
wewnętrzną należy sypać masę betonową, a między deskę i ścianę wykopu ziemię, zwracając uwagę, aby grudki ziemi nie dostawały się do masy betonowej. Po 
ubiciu masy betonowej należy wyjąć deski i ubić ziemię, tak aby przylegała do masy na całej powierzchni styku. Na ubitej ziem i należy ustawić powtórnie wyjęte 
uprzednio deski a następnie sypać masę i ziemię 
w sposób opisany wyżej. Czynności te należy powtarzać kolejno aż do zabetonowania całej wysokości ściany komory.  
W przypadku skomplikowanego kształtu studni i stosowania pełnej formy zewnętrznej, masę betonową należy sypać między ścianki obu form. Przy betonowaniu 
ścian studni narożnych i odgałęźnych należy osadzić w każdej ścianie bez gardła po dwa ucha do wciągania kabli naprzeciwko gardła wyprowadzonego z 
przeciwnej strony studni. 
Komora powinna mieć ściany pionowe. 
5.10.2.3. Betonowanie gardeł 
Po przygotowaniu wykopu na gardła i ubiciu ziemi należy betonować dno gardła. Z kolei należy ustawić wewnętrzną formę i betonować bloki oraz sklepienie gardła. 
W gruncie kategorii I i II należy stosować deski przy betonowaniu boków gardła. 
5.10.2.4. Betonowanie sklepienia i włazu 

Betonowanie sklepienia należy wykonać przez sypanie masy betonowej na formę wewnętrzną z jednoczesnym ubijaniem. Następnie należy betonować ściany 
włazu między dwiema formami. Dopuszcza się stosowanie sklepień prefabrykowanych wykonanych według innych technologii. W ścianach włazu należy osadzić 
wiązadła do związania ze ścianami studni. 
W przypadku budowy studzien w terenie o nawierzchni miękkiej należy stosować, do związania ram ciężkich i lekkich podwójnych, dodatkowo po dwa wiązadła 
osadzone pośrodku dłuższych boków ramy. Wiązadła do ram ciężkich powinny być wykonane z drutu stalowego o średnicy 5 do 6 mm.  Długość wiązadeł narożnych 
powinna wynosić 750 mm, a wiązadeł środkowych - 500 mm. Wiązadła do ram lekkich powinny być wykonane z drutu stalowego o średnicy 3 do 4 mm. Długość  
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wiązadeł narożnych powinna wynosić 600 mm, a wiązadeł środkowych - 400 mm. W studniach szafkowych należy zabetonować po 4 śruby kotwowe rozmieszczone 
odpowiednio do rozstawiania otworów w cokole szafki. 
5.10.2.5. Betonowanie studni zbrojonych 

Zbrojenie powinno być wykonane przy użyciu prętów zbrojeniowych właściwej długości i kształtu zgodnie z wymaganiami wg BN-62/8841-03. Pręty zbrojenia przed 
ich użyciem należy oczyścić z luźnych płatków rdzy itp. Oczyszczone pręty należy wiązać drutem tak, aby nie uległy przesuwaniu przy betonowaniu studni. 
Betonowanie studni należy wykonywać przez sypanie masy betonowej między ściany formy wewnętrznej , ściany wykopu lub ściany formy zewnętrznej po 
uprzednim wmontowaniu odpowiedniej części zbrojenia. Osadzenie wiązadeł do ram należy wykonywać wg 5.10.2.4. Markę betonu określa dokumentacja studni. 
5.10.2.6. Pielęgnacja betonu 
Po zabetonowaniu należy pozostawić studnię w formie na przeciąg 4 do 7 dni. W tym czasie w przypadku gruntów przepuszczalnych należy polewać studnie wodą 
jeden lub kilka razy dzienne. Pierwszego dnia należy chronić świeży beton przed deszczem, a w czasie upałów lub przymrozków przykrywać studnię matami. 
5.10.2.7. Rozbiórka form 

Po ukończeniu okresu pielęgnacji betonu, należy zdjąć i rozebrać formę wewnętrzną i ewentualnie zewnętrzną, a następnie zasypać wykop. 
5.10.2.8. Osadzenie osprzętu 
Po zdjęciu formy należy osadzić i zabetonować: 
- rury wspornikowe - w ścianach komory lub w ścianach komory i dnie studni 

- ramę na włazie studni. 
5.10.2.9. Osadzenie ramy 
Ramę należy ustawić w taki sposób, aby jej górna płaszczyzna leżała w płaszczyźnie powierzchni chodnika lub jezdni. Okap zewnętrzny ramy powinien wystawać 
możliwie jednakowo poza pionowe ściany ze wszystkich stron włazu. Zamocowanie ramy należy wykonać za pomocą drutu wiązadłowego w ten sposób, aby rama 
została unieruchomiona na podłożu. Druty wiązadeł po zamocowaniu ramy należy oczyścić razem z przyległymi częściami ramy na długości po około 30 mm od 
miejsca dociśnięcia i pokryć warstwą zaprawy betonowej o grubości co najmniej 10 mm. Włazy studni znajdujących się w miejscach bez trwałej nawierzchni 
(chodniki nie pokryte płytami, ścieżki w parkach, trawniki itp.) powinny być wzmocnione przez obłożenie pasami masy betonowej gęstoplastycznej marki 200 
szerokości około 10 cm. W terenie o poziomie nieuregulowanym (o nawierzchni tymczasowej) ramę należy ustawić według poziomu terenu przewidywanego po 
regulacji, lecz nie niżej od poziomu obecnego. 
Ramę włazu studni należy bezpośrednio po zabetonowaniu przykryć pokrywą.  
5.10.2.10. Wykończenie studni 
Po osadzeniu osprzętu, w czasie, gdy beton jest jeszcze wilgotny, należy nierówności wnętrza studni wyprawić zaprawą cementową marki 120. Studnie z 
wietrznikami powinny być wyposażone w wiadra. 
5.10.2.11. Wypełnianie oprawy pokrywy betonem 
Oprawy pokryw ciężkich zwykłych i lekkich należy przygotować do wypełnienia w sposób następujący: oczyścić oprawy z brudu i rdzy np. szczotką drucianą, 
sprawdzić prawidłowość rozmieszczenia i powiązania prętów zbrojeniowych, a w razie potrzeby 
odpowiednio je przesunąć, ułożyć pokrywy na podkładzie. Oprawę należy wypełnić masą betonową gęstoplastyczną marki 200.  
Powierzchnia masy betonowej na zewnętrznej stronie oprawy powinna być gładka, zrównana z krawędziami oprawy. Czas pielęgnacji betonu powinien wynosić 
około dwóch tygodni. W okresie tym należy wypełnione oprawy utrzymywać w wilgotności polewając je wodą w ciągu pierwszych 3-7 dni. Wszystkie otwory dla 
haków i otwory w wietrzniku powinny być wolne od betonu i zanieczyszczeń. Pokrywa umieszczona w ramie włazu powinna kryć się w niej z dokładnością nie 
gorszą niż ± 3 mm i 
nie powinna kołysać się. 
5.10.2.12. Osadzanie wietrznika 
Osadzanie wietrznika należy wykonywać w pokrywach ciężkich zwykłych w sposób następujący: ustawić pośrodku pokrywy na podkładzie formę w postaci ściętego 
stożka wykonanego np. z blachy z wycięciami na pręty zbrojeniowe, o wysokości równej grubości dolnej warstwy betonu, przywiązać do prętów zbrojeniowych 4 
odcinki drutu stalowego miękkiego i zabetonować je w dolnej warstwie betonu nie wypełniając betonem powierzchni wewnątrz stożka, ustawić wietrznik na dolnej 
warstwie betonu w taki sposób, aby jego oś symetrii znalazła się na podłużnej osi pokrywy, a górna powierzchnia na górnej płaszczyźnie pokrywy po jej wypełnieniu, 
przywiązać wietrznik do pokrywy drutem okrągłym miękkim wg PN-67/M-80026, osadzonym w dolnej 
warstwie betonu, a następnie zabetonować go w górnej warstwie betonu. 
5.10.2.13. Wypełnienie opraw asfaltem 
Oprawy pokryw należy oczyścić z brudu i rdzy, podgrzać równomiernie do temperatury topnienia asfaltu i ułożyć na podkładach.  
Przygotowane oprawy pokryw należy opryskać gorącym asfaltem, a następnie nakładać porcjami zaprawę asfaltową do poszczególnych komór między żebrami 
pokrywy, tak aby zaprawa dokładnie wypełniała komory. Zaprawę należy układać warstwami o grubości 30-35 mm formując równą powierzchnię. Warstwa powinna 
wystawać ponad płaszczyznę krawędzi pokrywy o ok. 5 mm. Wypełniona oprawę należy opryskać gorącym asfaltem i zatrzeć ostrym piaskiem.  
5.10.3. Wykonywanie studni z prefabrykatów 
Wykonywanie studni z prefabrykatów powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej na te studnie oraz według ZN-96/TP S.A.-023. 
5.11. Czyszczenie kanalizacji 
Czyszczenie otworów w ciągach kanalizacji należy wykonywać za pomocą szczotki według BN-67/3238-01 i sprawdzianu wg BN-76/3238-12 na całym odcinku 
wybudowanej kanalizacji. Czyszczenie studni należy wykonać po uprzednim oczyszczeniu otworów w ciągach kanalizacji. Należy także zabezpieczyć przed korozją 
widoczne części stalowe ram i pokryw studni. 
5.12. Zabezpieczenie pokrywy włazu przed ingerencją osób nieuprawnionych 
1) Zabezpieczenie studni przed ingerencją osób nieuprawnionych powinno zawierać zamek z układem zasuwowo-ryglowym oraz czujnik otwarcia studni, 
przystosowane do eksploatacji w systemie określonym w normach Orange. 
2) Rodzaje zabezpieczeń studni: 
a) pokrywa (standardowa) włazu i właz wyposażone w zabezpieczenia wg p.1, 
b) pokrywa (dodatkowa) i właz, wyposażone w zabezpieczenie wg p.1. 
3) Zabezpieczenie studni powinno spełniać następujące wymagania podstawowe:  
a) wytrzymałość na wyłamanie (wyrwanie): >10 kN, 
b) łatwość otwierania i zamykania podczas wieloletniej eksploatacji w warunkach agresywnej wilgoci, zalewania wodą oraz zasypywania kurzem i piaskiem, 
c) dostosowanie do różnych konstrukcji istniejących i nowych studni, 
d) beziskrowość czujników. 
5.13. Szczelność studni, uszczelnienia 
5.13.1. Ściany i strop 
Ściany i strop całkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciągami rur kanalizacji, powinny być szczelne w takim stopniu, aby nie występowały 
przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni. 
5.13.2. Zewnętrzne powierzchnie studni 

Powinny one mieć uszczelniające i ochronne pokrycie bitumiczne wykonane zgodnie z właściwą dokumentacją.  
5.13.3. Otwory rur 
Otwory rur wprowadzonych do studni powinny być zaślepione (uszczelnione) w taki sposób, aby nie mogło nastąpić zamulenie rur ani falowe (swobodne) 
przenikanie gazu z kanalizacji do komory studni. 
Po wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji wtórnej, otwór rury pierwotnej powinien być ponownie uszczelniony. Środki użyte do zaślepienia (uszczelniania) końców 
rur powinny być zgodne z dokumentacją akceptowaną przez odbiorcę (operatora) i normą ZN-15/OPL.-014. 
5.14. Wymagania mechaniczne 
5.14.1. Odporność korpusu studni na zgniatanie 
Korpus studni kablowej zmontowany zgodnie z instrukcją montażu, bez wprowadzania rur kanalizacji i bez zakopywania w gruncie, powinien wytrzymać przez 5 
minut bez uszkodzeń nacisk siły: 
a) 10 kN - dla studni rozdzielczej, 
b) 50 kN - dla studni magistralnej i szafkowej. 
5.14.2. Odporność zakopanej studni na nacisk 

Studnia kablowa całkowicie zmontowana, z wprowadzonymi rurami kanalizacji lub bez nich, zakopana z przykryciem najmniejszą dopuszczalną warstwą gruntu, z 
nałożona pokrywą, powinna wytrzymać bez uszkodzeń 10-krotny przejazd z prędkością 5 do 10 km/h kołami samochodu o masie całkowitej: 
a) 1,5 t - dla studni rozdzielczej, 
b) 15 t - dla studni magistralnej i szafkowej, 
przy czym nacisk jednego koła powinien być nie większy niż wynikający z 30% masy całkowitej. 
Wartość próbnego nacisku dla studni specjalnych, np. instalowanych pod jezdnia ulicy, powinna być uzgodniona z odpowiednimi służbami, np. drogowymi.  
5.14.3. Odporność ucha zaczepowego 
Ucho zaczepowe umocowane w ścianie studni kablowej powinno wytrzymać bez odkształceń i 
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obluzowań działanie w czasie 1 minuty wyciągającej o wartości 5 kN, prostopadłej do ściany, w której umocowane jest ucho.  
5.14.4. Odporność klamry 

Klamra umocowana w ścianie włazu studni kablowej powinna wytrzymać bez odkształceń i obluzowań działanie w czasie 1 minuty siły wyciągającej o wartości 1500 

N i kierunku działania odchylonym o 300 od pionu, przyłożonej do klamry jednocześnie w dwóch miejscach odległych od siebie o 20 cm, symetrycznie względem 
środka długości klamry. 
5.14.5. Odporność kolumny wsporczej 

Kolumna wsporcza rurowa umocowana w komorze studni kablowej powinna wytrzymać w czasie 1minuty, bez trwałych odkształceń i obluzowań, działanie:  
a) siły 250 N - przyłożonej w środku długości rury i działającej prostopadle w kierunku od ściany studni,  
b) momentu siły M = (200 x L) n.m - przyłożonego na sztywnym ramieniu umocowanym w środku  długości rury z siłą działającą pionowo w dół, przy czym L = 
robocza długość rury (w m). 
5.15. Cechowanie 

Prefabrykowane elementy korpusu studni kablowej i elementy wyposażenia studni powinny mieć czytelny znak producenta wykonany w miejscu widocznym po 
zmontowaniu studni. Forma znaku i miejsce jego umieszczenia powinny mieć zgodne z podanymi w dokumentacji akceptowanej przez odbiorcę (operatora). 
5.16. Inne wymagania 
5.16.1. Przestrzeń robocza 

Przestrzeń w komorze studni przewidzianej jako miejsce pracy montera, po pełnym wyposażeniu w osprzęt i w kable, powinna mieć szerokość co najmniej 60 cm, a 
wysokość co najmniej 120 cm. 
5.16.2. Pakowanie, przechowywanie i transport 
Pakowanie, przechowywanie i transport elementów studni kablowej i jej wyposażenia powinny być zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi i/lub 
dokumentacją producenta. 
5.17. Demontaż 
5.17.1. Demontaż kanalizacji kablowej (rurociągu) 
Demontaż polega na: 
- odtworzeniu trasy przebiegu ciągu kanalizacji (rurociągu) 
- wykonaniu wykopu, 
- rozebraniu nieczynnej kanalizacji (rurociągu) 
- zasypaniu rowu, 
- uzupełnieniu niedoboru ziemi i piasku, 
- wyrównaniu terenu. 
5.17.2. Demontaż studni kablowych 

Demontaż studni kablowych polega na: 
- zdjęciu pokrywy studni, 
- zerwaniu ramy od podłoża betonowego studni, 
- zdjęciu wyposażenia studni, 
- zdjęciu warstwy ziemi ze studni, 
- skruszeniu konstrukcji studni, 
- załadowaniu gruzu i ziemi na samochód. 
 
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. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości 
wykonywanych robót. Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi zgodności dostarczonych 
materiałów i realizowanych robot z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami STWiORB, norm i przepisów. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca 
powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej 
roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera. Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać 
się w obecności przedstawicieli właściciela urządzeń telekomunikacyjnych. Jakość robót musi uzyskać akceptację przedstawiciela właściciela. Z każdego badanego 
elementu kanalizacji należy wybrać do badań sposobem losowym jego część o wielkości określonej w tabeli 7 kol.4 normy    BN-73/8984-05. 
Kontroli jakości wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej (rurociągu) polega na:  
- sprawdzenie trasy kanalizacji, 
- sprawdzenie zgodności przebiegu kanalizacji z Dokumentacją Projektową, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji (rurociągu), 
- sprawdzenie prawidłowości budowy studni kablowych, 
- sprawdzenie wprowadzeń kanalizacji. 
6.2. Sprawdzenie trasy kanalizacji (rurociągu) 

Sprawdzenie trasy kanalizacji przez oględziny odbudowy nawierzchni i uporządkowania terenu wzdłuż ciągów kanalizacji (rurociągu)  i w miejscach wybudowanych 
studni. 
6.3. Sprawdzenie zgodności przebiegu kanalizacji z Dokumentacją Projektową 
6.4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji polegającej na sprawdzeniu:  
- drożności kanalizacji (rurociągu) 
- głębokości ułożenia rur, 
- wzmocnienia dna wykopu, 
- prostoliniowości przebiegu, 
- sposobu zestawienia i łączenia rur, 
- wykonania skrzyżowań z jezdniami ulic i drogami, 
- wykonania skrzyżowań i zbliżeń z innymi urządzeniami podziemnymi. 
Powyższe badania powinny być wykonane przed zasypaniem wykopów. Badanie należy wykonać za pomocą taśmy mierniczej, oraz przez oględziny. W 
szczególnych przypadkach sprawdzenie może być dokonane w czasie odbioru po wykonaniu 
próbnych wykopów na trasie. 
6.5. Sprawdzenie prawidłowości budowy studni kablowych 

Sprawdzenie prawidłowości budowy studni kablowych polega na sprawdzeniu: 
- doboru składników masy betonowej, 
- wypełnienia opraw i osadzenia wietrzników, 
- kształtu i wymiarów wewnętrznych studni na zgodność z Dokumentacją Projektową, 
- sposobu betonowania oraz zbrojenia studni, 
- osadzenia ram, 
- osadzenia rur wspornikowych, 
- wprowadzenia rur do studni. 
Sprawdzenie powinno być wykonane przez oględziny nieuzbrojonym okiem oraz za pomocą przymiaru liniowego.  
6.6. Sprawdzenie wprowadzeń kanalizacji 
Należy sprawdzić: 
- głębokość ułożenia rur wprowadzonych do komory kablowej oraz ich liczbę na zgodność z Dokulmentacją Projektową przez oględziny oraz za pomocą przymiaru 
liniowego, 
- głębokość ułożenia wprowadzeń do budynków i na słupy kablowe oraz uszczelnienie otworów w piwnicach przez oględziny oraz za pomocą przymiaru liniowego. 
6.7. Ocena wyników badań 

Przedstawioną do odbioru kanalizację kablową należy uznać za wykonaną zgodnie z wymaganiami normy, jeżeli badania podane wyżej wypadły pozytywnie. 
Elementy kanalizacji, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemna, powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  



 8 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
- 1 m dla budowy kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych lub rurociągu kablowego  

- 1 szt. dla budowy studni kablowych prefabrykowanych 
- 1 m dla likwidacji ciągów kanalizacji kablowej lub rurociągu kablowego 
- 1 m dla sprawdzenia drożności otworów kanalizacji pierwotnej lub rurociągu kablowego 
- 1 szt. dla rozbiórki studni kablowych 
- 1 m dla likwidacji ciągów kanalizacji kablowej lub rurociągu kablowego 
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 Zamawiającego , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 
- geodezyjne wytyczenie linii w terenie 
- prace przygotowawcze 
- nadzór użytkownika linii 
- zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów 
- wykonanie i zasypanie wykopów pod kanalizację ( rurociąg ) 
- wykonanie i zasypanie wykopów pod studnie telekomunikacyjne 
- montaż kanalizacji lub rurociągu kablowego w wykopie 
- przerwanie ciągłości kanalizacji lub rurociągu kablowego 
- montaż studni kablowych z tabliczką oznaczeniową i elementami zabezpieczającymi 
- ułożenie rur w studniach kablowych 
- montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych 
- rozbiórka studni kablowych 
- umocowanie przywieszek identyfikacyjnych 
- uszczelnienie otworów kanalizacji pierwotnej 
- sprawdzenie drożności otworów kanalizacji ( rurociągu ) 
- zabezpieczenie końców rur 
- likwidacja ciągów kanalizacji ( rurociągu ) 
- transport zdemontowanych materiałów w miejsce wskazane przez właściciela urządzenia wraz z załadunkiem i rozładunkiem  
- opracowanie harmonogramu wyłączeń i koszt wyłączeń linii 
- koszt nadzoru Użytkownika sieci telekomunikacyjnej, 
- koszt czasowego zajęcia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w STWiORB oraz uporządkowanie terenu robót  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do zapraw i betonów. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw. 
BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw. 
BN-74/3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe. 
BN-67/3238-01 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szczotki. 
BN-72/3233-12 Prefabrykowana przykrywa żelbetowa. 
BN-76/3238-12 Sprawdziany do kanalizacji kablowej. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
BN-62/8841-03 Roboty zbrojarskie. 
PN-67/M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia.  
PN/T-01001 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 
PN/T-01002 Słownictwo telekomunikacyjne. Transmisja przewodowa. Nazwy i określenia.  
PN/T-01003 Słownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i określenia. 
ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.  
ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania. 
ZN-15/OPL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. Wymagania i badania. 
ZN-15/OPL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania. 
ZN-15/OPL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne). Wymagania i badania.  
PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
10.2. Inne dokumenty 
Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunków budowy linii 
telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, kanałów, oraz w pobliżu lotnisk w 
miejscowościach, a także ustalenie warunków, jakim te linie powinny odpowiadać (MP Nr 313, 1992 r.)  
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 414 z 1985 r.) 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) 
Zarządzenie Ministra Łączności z dn. 12.III.1992 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać  linie i urządzenia do przesyłania płynów lub gazów w razie 

zbliżenia lub skrzyżowania (MP Nr 13poz.94). 
Wytyczne o ochronie linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego 
wprowadzone Zarządzeniem Nr 13 Ministra Łączności z dn. 28.II.1986 r.  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i 
ich usytuowanie (Dz.U. nr 219 z 2005 r.) 
 

 

PRZEBUDOWA TELEKOMUNIKACYJNYCH LINII KABLOWYCH 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z przebudową linii telekomunikacyjnych kablowych miejscowych objętych niniejszym kontraktem. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Roboty, których dotyczy STWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie linii telekomunikacyjnej kablowej miejscowej. W zakres 
robót wchodzą: 
- wciąganie kabli do kanalizacji i rurociągów 
- montaż kabli i ich pomiary, 
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- wykonanie oznakowania kabli i obiektów kablowych, 
- przełączenia abonentów, 
- demontaż kabli nieczynnych. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w STWiORB są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00.  
Sieć abonencka - część sieci miejscowej na odcinku od centrali miejscowej do aparatów telefonicznych lub central abonenckich. 
Sieć instalacyjna - część sieci abonenckiej obejmująca linie między głowicami, puszkami i skrzynkami kablowymi rozdzielczymi a aparatami telefonicznymi. 

Telefoniczna sieć kablowa miejscowa w układzie jednoczłonowym - sieć abonencka składająca się z jednego zasadniczego członu obejmującego linie kablowe 
od centrali bezpośrednio do głowic, puszek lub skrzynek kablowych rozdzielczych. 
Telefoniczna sieć kablowa miejscowa w układzie dwuczłonowym - sieć abonencka składająca się z dwóch zasadniczych członów: sieci magistralnej i sieci 
rozdzielczej. 
Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka - długość przebiegu trasy linii bez uwzględnienia falowania i zapasów kabla.  
Długość elektryczna - rzeczywista długość zmontowanego kabla z uwzględnieniem falowania i zapasów kabla.  
Falowanie kabla - sposób układania kabla, przy którym długość kabla układanego jest większa od długości trasy, na której układa się kabel.  
Określenia dotyczące kanalizacji kablowej - wg ZN-96/TP S.A.-011. 
Określenia dotyczące central, łączy, zestawów łączy - wg KPT-86. 
Pozostałe określenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002 i PN/T-01003. 
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 podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.2. Kable telekomunikacyjne 
- do zastosowania kable typu XzTKMXpw wg normy: ZN-98-TP S.A.-029. 
2.3. Wsporniki kablowe 
Wsporniki kablowe powinny być zgodne z normą BN-74/3233-19. 
2.4. Złącze kablowe 
Złącze kablowe powinno być zgodne z normą ZN-96-/TP S.A.-027 i ZN-96-/TP S.A.-028  przy wykorzystaniu łączników żył kablowych oraz osłon z rur 
termokurczliwych wzmocnionych zgodnych z wymogami norm ZN-96-/TP S.A.-030 i ZN-96-/TP S.A.-031. 
2.5. Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm 

Bednarka stalowa powinna być zgodna z normą PN-76/H-92325. 
2.6. Słupki oznaczeniowe 
Słupki powinny być zgodne z normą ZN-96/TP S.A.-026. 
2.7. Opaski oznaczeniowe 

Opaski oznaczeniowe powinny być zgodne z normą ZN-15/OPL.-022. 
2.8. Składowanie materiałów na budowie 
Kable dostarczane są na bębnach drewnianych których wielkości są określone w normie PN-91/0-79353. Bębny z kablami należy na placu budowy umieścić na 
utwardzonym podłożu, na krawędziach tarcz (pionowo) lub na tarczach (płasko)  
Materiały takie jak głowice kablowe, złącza, skrzynki kablowe można składować w przeznaczonych na ten cel zamykanych i suchych pomieszczeniach. Rury na 
przepusty kablowe i bednarka mogą być składowane w miejscach nie narażonych na 
działanie korozji i uszkodzenia mechaniczne. 
2.9. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na budowę 
materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Przeprowadzić oględziny materiałów dostarczonych na budowę. W razie 
stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości odnośnie jakości wykonania, materiały te przed wbudowaniem poddać badaniom określonym przez Inżyniera (dozór  
techniczny). 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy linii 
telekomunikacyjnej kablowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu (w zależności od zakresu robót) gwarantujących 
właściwą jakość robót: 
- samochód skrzyniowy, 
- samochód samowyładowczy, 
- samochód dostawczy, 
- przyczepa do przewodu kabli, 
- przyczepa dłużycowa, 
- sprężarka powietrzna spalinowa, 
- wciągarka mechaniczna, 
- wciągarka ręczna, 
- ubijak spalinowy, 
- żurawik hydrauliczny, 
- koparka na podwoziu gąsienicowym, 
- megomierz, 
- mostek kablowy, 
- przesłuchomierz, 
- generator poziomu do 20 kHz, 
- miernik poziomu do 20 kHz, 
- zestaw świdrów do wiercenia poziomego otworów. 
W zależności od warunków terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Sposób wykonania robót oraz sprzęt 
zaakceptuje Inżynier. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest obowiązany do stosowania takich środków 
transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i trwałych odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami 
BHP i ruchu drogowego. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi na rysunkach, STWiORB i wskazaniach Inżyniera. W 
zależności od zakresu robót Wykonawca zastosuje następujące środki transportu:  
- samochód skrzyniowy, 
- samochód samowyładowczy, 
- samochód dostawczy, 
- przyczepa dłużycowa. 
Przewożone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem się zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 
poszczególnych elementów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Technologia przebudowy linii uzależniona jest od warunków technicznych 
wydanych przez jej użytkownika. Dla zachowania ciągłości pracy urządzeń telekomunikacyjnych, kolizyjne odcinki należy przebudować zachowując następującą 
kolejność robót: 
- wciągnąć kable po nowej niekolidującej trasie kanalizacji kablowej, 
- wykonać połączenia wciągniętego odcinka linii kablowej z istniejącą przy zachowaniu prawidłowości łączenia  poszczególnych obwodów linii, 
- zdemontować kolizyjny odcinek linii kablowej. 
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5.2. Trasowanie 

Podstawę wytyczenia trasy linii kablowej stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie trasy powinno być dokonane przez odpowiednie służby 

geodezyjne lub specjalną służbę przedsiębiorstwa wykonującego linię. Należy sprawdzić zgodność trasy z rozwiązaniem przyjętym na rysunkach, sprawdzając czy 
w terenie nie nastąpiły zmiany mogące wpłynąć na konieczność zmian na rysunkach. 
5.2.1. Wymagania ogólne 

Liczba skrzyżowań i zbliżeń linii z innymi urządzeniami podziemnymi powinna być możliwie mała. Instalowane linie powinny być jak najmniej narażone na 
uszkodzenia mechaniczne, szkodliwe wpływy chemiczne i zagrożenia korozyjne oraz uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi oraz 
oddziaływaniem niebezpiecznym linii elektroenergetycznych i trakcji prądu stałego.  
Liczba skrzyżowań i zbliżeń linii z ciekami wodnymi, zbiornikami wodnymi oraz instalacjami melioracyjnymi powinna być ograniczona. Odcinki instalacyjne kabli 
powinny być tak dobrane i ułożone, aby złącza kablowe były usytuowane w 
miejscach suchych i zapewniających im trwałe, poziome położenie. Trasa linii powinna zapewniać bezpieczną eksploatację oraz łatwy dostęp do kabli w czasie 
budowy i eksploatacji. Należy, w miarę możliwości, unikać budowy rozdzielczej kanalizacji kablowej wzdłuż budynków, a do układania kabli rozdzielczych należy 
wykorzystywać stale dostępne korytarze piwniczne. 
5.2.2. Usytuowanie linii 

Linie powinny być ułożone pod chodnikiem ulicy lub w nie zadrzewionym pasie zieleni, równolegle do osi ulicy lub linii zabudowy. Na terenach osiedli 
mieszkaniowych blokowych, poza liniami rozgraniczającymi, linie powinny przebiegać równolegle do budynków, a na odcinkach między budynkami równolegle do 
ulic wewnątrzosiedlowych lub chodników dla pieszych. Między budynkami, jak również poza terenem osiedla, dopuszcza się dowolne układanie linii przy 
zachowaniu warunku równoległości linii kablowej do innych urządzeń podziemnych zgodnie z zatwierdzoną przez odpowiednie władze lokalizacją. 
Na obszarze miast trasy linii powinny być usytuowane od strony ulicy przed linią rozgraniczającą teren zabudowy; odległość kablowej linii rozdzielczej od budynków 
powinna być większa niż 0,5 m, a linii magistralnej większa niż 1 m. 
Odległość linii od istniejącego lub projektowanego zadrzewienia drogowego powinna wynosić co najmniej 2 m, licząc od lica pni drzew; dopuszcza się zmniejszenie 
odległości do 1 m wg projektu indywidualnego uwzględniającego uzbrojenie podziemne i ochronę drzew od uszkodzeń budowlanych. Dopuszcza się ułożenie kabla 
na terenach lasów w przypadku, gdy nie ma konieczności wylesiania pasa, a tylko zachodzi potrzeba wycinania pojedynczych drzew; odległość ułożonego kabla 
od drzew powinna w tym przypadku wynosić co najmniej 1 m, licząc od lica pni drzew. 
5.3. Dobór kabli 
Do przebudowy telekomunikacyjnych linii miejscowych należy stosować kable typu XzTKMXpw, zgodnie z rysunkami.  
5.4. Dobór osłon złączowych, muf i głowic 
Osłony złączowe, mufy, głowice i łączówki powinny być dostosowane do typu kabla, średnic i liczby żył oraz średnicy zewnętrznej kabla, jak również warunków 
środowiska po zainstalowaniu. W środowisku wilgotnym głowice powinny być zalewane niezależnie od rodzaju izolacji kabla. Własności osłon, muf i głowic powinny 
być zgodne z postanowieniami norm: ZN-96/TP S.A.-031, ZN-96/TP S.A.-032 i  ZN-96/TP S.A.-033. Osłony złączy wykonywane przez stosowanie rur 
termokurczliwych wzmocnionych powinny uniemożliwiać przenikanie pary wodnej i wody do złącza i kabla, a także stanowić zabezpieczenie mechaniczne. 
5.5. Układanie kabli w kanalizacji 
5.5.1. Zasady ogólne 
W kanalizacji należy układać kable nieopancerzone. Dopuszcza się instalowanie kabli opancerzonych z osłoną termoplastyczną na pancerzu w krótkich odcinkach 
kanalizacji szczególnie narażonych na uszkodzenia korozyjne lub oddziaływanie linii elektroenergetycznych i trakcyjnych.  
5.5.2. Odcinki instalacyjne kabli 
Odcinki kabli układanych w kanalizacji kablowej wg BN-73/8984-05 i ZN-96/TP S.A.-012 powinny być tak dobierane, aby liczba złączy przelotowych była możliwie 
najmniejsza. Łączenie i odgałęzienie kabli należy wykonywać w studniach kablowych. 
5.5.3. Zajętość otworów 
W pierwszej kolejności należy zajmować otwory w dolnej warstwie ciągu kanalizacji. W jednym otworze powinien być ułożony tylko jeden kabel. Średnica otworu 
powinna być równa co najmniej 1,4-krotnej zewnętrznej średnicy wprowadzonego kabla, nie mniejsza jednak niż 50 mm. Dopuszcza się układanie w jednym otworze 
kilku kabli: w tym przypadku do jednego otworu nie wolno wciągać więcej niż: 
- 2 kable - jeżeli suma ich średnic nie przekracza 0,75 średnicy otworu, 
- 3 i więcej kabli - jeżeli suma ich średnic nie przekracza wielkości średnicy otworu kanalizacji.  
Miejsca wprowadzenia kabli do otworów (rur), a także wloty wolnych otworów powinny być uszczelnione - zgodnie z  
ZN-96/TP S.A.-021. 
5.5.4. Układanie kabli w studniach kablowych 
powinno być wykonywane z zachowaniem następujących postanowień: 
- kable powinny być układane na wspornikach kablowych: kable rozdzielcze małoparowe mogą być układane na wspornikach wspólnie po 2 lub 3 kable w jednym 
uchwycie, 
- kable nie powinny zasłaniać wolnych otworów kanalizacji, lecz przebiegać równolegle do siebie i do ścian bocznych studni,  
- kable przelotowe nie powinny krzyżować się, 
- łuki na wygięciach powinny być łagodne, a promień gięcia kabla TKM i ZTKMX nie powinien być mniejszy od jego 10-krotnej średnicy zewnętrznej, kabla FtTKMXx 
i kabla AITKDXp od 15-krotnej średnicy kabla AITKDXp, 
- złącza kablowe powinny być usytuowane przy ścianach wzdłuŜnych i umocowane na wspornikach kablowych wg  
BN-74/3233-19 lub ZN-96/TP S.A.-023, 
- zapasy kabli w studniach kablowych wynikające z wyłożenia na wspornikach powinny być zgodne z podanymi w poniższej tabeli:  
  

lp. Rodzaj studni 
Długość zapasu kabla w [m] 

SKR SKM-4 SKM-6 SKM-8 

1 Przelotowa 0,5 1,0 1,2 1,4 

2 Odgałęźna lub narożna  1) 1,0 2,5 3,2 3,4 

1) Zapasy dotyczą wykładania kabla wzdłuż dużych łuków. Na wykładanie kabla wzdłuż małych łuków nie 
należy przyjmować zapasów. Na wykładanie kabla wprowadzanego przelotowo przez studnię odgałęźną 

należy przyjmować zapasy jak dla odpowiedniej studni przelotowej. 

 
5.6. Rozmieszczenie i odległości między kablami 

Kable telekomunikacyjne należy rozmieszczać i układać z zachowaniem następujących wymagań: 
- ciągi kabli telekomunikacyjnych należy umieszczać pod ciągami kabli elektroenergetycznych lub sygnalizacyjnych, 
- kable telekomunikacyjne instalowane wspólnie z kablami elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym do 500 V powinny być umieszczone w taki sposób, aby 
odległość miedzy nimi nie była mniejsza niż 15 cm; przy instalowaniu w tunelu kabli telekomunikacyjnych z kablami elektroenergetycznymi o napięciu do 6 kV kable 
te należy prowadzić przy przeciwnych ścianach 
tunelu; dopuszcza się prowadzenie kabli telekomunikacyjnych po tej samej stronie tunelu co i kable elektroenergetyczne o napięciu do 6 kV przy zachowaniu 
dopuszczalnych odległości według PN-76/E-05125; odległość ta nie powinna być mniejsza niż 25 cm, 
- odległość między warstwami kabli telekomunikacyjnych nie powinna być mniejsza niż 15 cm. 
Należy unikać wzajemnego krzyżowania się kabli. 
Przy skrzyżowaniach kabli telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych zaleca się układanie ich na różnych poziomach, zachowując wzajemne odległości wg PN-
76/E-05125. 
5.7. Mocowanie kabli 
Kable należy mocować do ścian, sufitów konstrukcji wsporczych za pomocą uchwytów lub wieszaków o szerokości równej co najmniej zewnętrznej średnicy kabla. 
Kształt uchwytów i wieszaków powinien być taki, aby kabel nie uległ uszkodzeniu. 
Kable układane poziomo powinny być umocowane po obu stronach złączy przelotowych, a umocowanie to powinno uniemożliwiać osiowe i poprzeczne przesunięcie 
się kabla w uchwycie nie powodując jego odkształcenia. Zaleca się mocowanie kabli na łukach. Na pozostałych odcinkach kabel może być ułożony lub zawieszony 
swobodnie na wieszakach lub konsolach. 
Kable układane powinny być mocowane tak, aby odległości między punktami zamocowania lub zawieszania nie przekraczały:  
- 30 cm - dla kabli o powłoce ołowianej nieopancerzonych, przy zawieszaniu poziomym lub pochyłym do 30

o
, 

- 50 cm - dla kabli o powłoce ołowianej opancerzonych, oraz kabli w powłokach z tworzyw termoplastycznych, przy zawieszaniu poziomym lub pochyłym do 30
o
, 
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- 150 cm - dla kabli o powłoce ołowianej opancerzonych, kabli w powłokach z tworzyw termoplastycznych, przy zawieszeniu pionowym lub pochyłym pod kątem 
większym niż 30

o
. 

5.8. Układanie kabli w ziemi 
5.8.1. Wymagania ogólne 

Kable ziemne sieci miejscowej powinny być ułożone równolegle do osi ulicy, a na terenach otwartych równolegle do ciągów podziemnych innych urządzeń zgodnie z 
zatwierdzoną lokalizacją. Kabel ziemny powinien być ułożony w wykopie bez naprężeń z falowaniem w płaszczyźnie poziomej o wartości: 
- 0,3% w gruntach stałych, 
- 1,5% w gruntach bagnistych i na terenach do III kategorii ochrony obiektów od szkód górniczych włącznie. Nie należy układać kabli ziemnych na terenach IV 
kategorii ochrony obiektów od szkód górniczych. 
W przypadku układania dwóch lub więcej kabli obok siebie, powinny one przebiegać w wykopie równolegle względem siebie bez krzyżowania się. Promienie 
wygięcia kabli przy układaniu nie powinny być mniejsze od 15-krotnej średnicy kabla. 
Kable w gruntach miękkich bez kamieni i ostrego żwiru mogą być ułożone bezpośrednio na dnie wykopu i przysypane ziemią z wykopu. W innych gruntach kable 
powinny być ułożone na 5-centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub przesianej ziemi równomiernie rozłożonej na dnie wykopu oraz przysypane co najmn iej 10-
centymetrową warstwą piasku lub przesianej ziemi. 
Trasa kabli układanych w poprzek skarp, stromych wzniesień lub nasypów powinna przebiegać pod kątem prostym lub z odchyleniem  nie większym niż 30

o
. Kable 

układane na skarpach powinny mieć falowanie nie mniejsze niż 3% długości trasowej. 
Nie zaleca się układania kabli na poboczach wzdłuż skarp i stromych nasypów. W przypadkach koniecznych dopuszcza się układanie kabli w odległości nie 
mniejszej niż 2 m od górnej krawędzi skarpy lub nasypu. 
Oś złącza powinna być równoległa w stosunku do osi linii. 
Po ułożeniu kabli ziemnych i zasypaniu wykopów nawierzchnia powinna być doprowadzona do stanu pierwotnego.  
5.8.2. Głębokość ułożenia kabli w ziemi 
mierzona od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla ułożonego bezpośrednio na dnie wykopu 
lub na warstwie podsypki powinna wynosić co najmniej: 
- 0,6 m - w przypadku kabli sieci rozdzielczej, 
- 0,7 m - w przypadku kabli sieci magistralnej lub międzycentralowej, 
- 0,8 m - w przypadku kabli sieci rozdzielczej lub sieci magistralnej i międzycentralowej ułożonych na terenie użytków rolnych. 
Głębokość ułożenia kabli ziemnych na obszarach stacji kolejowych nie powinna być mniejsza niż 1 m. 
5.8.3. Zapasy kabli 
Przy złączach kablowych w ziemi zapasy kabla powinny wynosić od 0,6 do 1,0 m, a przy skrzyni pupinizacyjnej lub uzupełniającej od 1,0 do 1,5 m z każdej strony 
złącza lub skrzyni. 
Przy wprowadzeniu kabli do tuneli i kanałów, zapas kabli powinien wynosić 1,5 m.  
5.9. Wprowadzanie kabli na słupy kablowe 
Odcinek kabla wprowadzony do skrzynki kablowej na słupie linii napowietrznej powinien być zabezpieczony osłoną ochronną korytkową do wysokości 3 m w górę i 
0,5 m w dół od powierzchni terenu. Przy słupie powinien być ułożony zapas kabla zgodnie  BN-72/8984-22. Wprowadzone na słup kable należy zakończyć 
zespołami kablowymi według ZN-96/TP S.A.-32 zamocowanymi w skrzynkach kablowych według ZN-96/TP S.A.-033. 
Zabezpieczenie kabli wprowadzonych na słupy od wyładowań atmosferycznych i oddziaływań linii elektroenergetycznych powinno odpowiadać wymaganiom wg BN-
72/8984-22. 
5.10. Montaż kabli 
5.10.1. Złącza na kablach 

Złącza na kablach o izolacji żył z tworzyw termoplastycznych i o powłokach z tworzyw termoplastycznych lub metalowych powinny być wykonywane wg instrukcji 
technologicznych przy zachowaniu postanowień podanych w 5.4. 
Złącza powinny być tak umieszczone, aby nie było utrudnione wykonywanie prac instalacyjnych jak również konserwacyjnych.  
Wszystkie złącza kabli ułożonych bezpośrednio w ziemi powinny być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Złącza kabli opancerzonych drutami stalowymi na terenach szkód górniczych i na przejściach przez przeszkody wodne powinny być  chronione mufami 
wzmocnionymi, zapewniającymi mechaniczne połączenie opancerzenia łączonych odcinków.  
Sposób i dokładność montażu powinny umożliwiać utrzymanie szczelności oraz uzyskanie wymaganych parametrów elektrycznych linii.  
W zmontowanych liniach tory o liczbie nie mniejszej od znamionowej nie powinny wykazywać przerw żył oraz zwarć między nimi i z powłoką lub ekranem (zaporą 
przeciwwilgociową). Sposób i wykonanie montażu powinny zapewniać zachowanie ciągłości ekranu zmontowanej linii. Ekran powinien być w punktach zakończenia 
linii wyprowadzony i uziemiony. 
Pary lokalizacyjne kabli powinny być wyprowadzone w punktach zakończenia linii, umieszczone na ostatnich lub specjalnych zaciskach głowic lub łączówek i trwale 
wyróżnione. W uzasadnionych przypadkach przy montażu kabli międzycentralowych i magistralnych należy stosować symetryzację kabli. 
5.10.2. Zakończenia kabli w głowicach kablowych 
Kable telefoniczne w urządzeniach rozdzielczych tj.. w szafkach, skrzynkach i puszkach kablowych powinny być zakończone w głowicach kablowych według ZN-
96/TP S.A.-032. 
Kable o izolacji żył polietylenowej o powłokach stalowych lub polietylenowych powinny być zakończone w głowicach kablowych lub na łączówkach zgodnie z 
instrukcjami technologicznymi. 
Metalowe pudła głowic lub konstrukcje wsporcze głowic powinny być uziemione. Dopuszcza się nieuziemianie pojedynczych głowic w punktach rozdzielczych 
umieszczonych w budynkach pod warunkiem uziemienia głowicy i ekranu kabla w szafce kablowej na drugim końcu linii. Sposób wykonania uziemienia powinien 
być zgodny z wymaganiami ZN-96/TP S.A.-037. 
Głowice lub łączówki powinny być tak umieszczone, aby nie było utrudnione wykonywanie prac instalacyjnych i konserwacyjnych. 
5.11. Skrzyżowania i zbliżenia 
5.11.1. Skrzyżowania i zbliżenia kanalizacji kablowej z obiektami terenowymi i urządzeniami 
podziemnymi powinny spełniać wymagania ZN-96/TP S.A.-004, a skrzyżowania z liniami kolejowymi powinny odpowiadać wymaganiom BN-76/8984-16. 
5.11.2. Skrzyżowania i zbliżenia kabli ziemnych 
Skrzyżowania kabli z obiektami podziemnymi powinny być wykonane w najwęższym miejscu skrzyżowanego obiektu prostopadle do osi wzdłużnej obiektu z 
dopuszczalną odchyłką ± 15

o
;  dopuszcza się odchyłki przy skrzyżowaniu z obiektem o szerokości nie większej niż 1,5 m wynoszące ± 40

o
. 

W miejscach skrzyżowań z drogami o trwałym podłożu lub z torami trakcyjnymi powinna być ułożona rura rezerwowa lub przewidziane wolne otwory w budowanej 
na skrzyżowaniu kanalizacji kablowej, niezależnie od liczby rur lub otworów przewidzianych do dalszej rozbudowy.  
Krzyżujące się z obiektami budowlanymi kable telekomunikacyjne ułożone bezpośrednio w ziemi powinny być dodatkowo wyróżnione w miejscu skrzyżowania i na 
długości co najmniej 1,0 m w obie strony od miejsca skrzyżowania za pomocą przykryw kablowych i taśmy ostrzegawczej, jeżeli w  szczegółowych rozwiązaniach 
projektowych nie ustalono inaczej. 

Przy zbliżeniu kabla ziemnego do obiektów budowlanych na odległość mniejszą niż 1,0 m powinien on być na całej długości zbliżenia wyróżn iony przykrywami 
kablowymi lub taśmą ostrzegawczą, jeżeli w szczegółowych rozwiązaniach projektowych nie ustalono inaczej.  
5.11.3. Skrzyżowania i zbliżenia z jezdniami ulic i dróg 
Przejście kabla ziemnego pod jezdniami ulicy lub pod drogą publiczną powinno być wykonane w rurach stalowych, betonowych lub grubościennych z PCW, 
układanych zgodnie z wymaganiami BN-73/8984-05. Odległość pionowa między rurami ochronnymi a górną powierzchnią drogi przy skrzyżowaniu a autostradami 
lub drogami szybkiego ruchu nie powinna być mniejsza niż 1,2 m. Odległość pionowa między górną częścią rury ochronnej ułożonej poniżej rowu odwadniającego a 
jego dnem powinna wynosić co najmniej 0,5 m. 
Rury ochronne powinny być ułożone poziomo na całej szerokości drogi lub jezdni ulicy i co najmniej po 0,5 m poza krawędzie korony drogi lub krawężniki jezdni 
ulicy. Przy jednakowych poziomach nawierzchni drogi z terenem lub przy niewielkiej ich różnicy zaleca się układanie rury ochronnej nieprzerwanie w jednym ciągu 
pod koroną drogi i przyległymi do drogi rowami odwadniającymi i co najmniej po 0,5 m poza ich górną krawędzią. Przy każdym końcu rury ochronnej powinien być 
ułożony zapas kabla o długości co najmniej 1 m. 
Przy przejściu przez most lub wiadukt powinien być zastosowany kabel w osłonie lub powłoce termoplastycznej i ułożony w kanal izacji, kanale, na pomoście lub na 
specjalnych konstrukcjach zgodnie z wymaganiami BN-73/8984-05. 
Przy wejściu i zejściu kabla z mostu lub wiaduktu do rowu kabel ziemny powinien być zabezpieczony rurą ochronną na odcinkach co najmniej po 5 m. Przy wylotach 
z rur ochronnych powinny być ułożone zapasy kabla o długości co najmniej 3,0 m, w zależności od rodzaju i długości mostu oraz typu zastosowanego kabla.  
W przypadku równoległego usytuowania trasy linii kablowej w pasie drogowym, odległość kabla 
powinna wynosić co najmniej: 
- 1 m od zewnętrznej krawędzi rowu odwadniającego lub linii przecięcia nasypu z terenem, 
- 1 m na zewnątrz od krawędzi nawierzchni jezdni, jeżeli istnieje konieczność usytuowania kabla w koronie drogi,  
- 0,5 m od krawędzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni. 
Dopuszcza się układanie kabla w pasie rozdzielającym jezdnie drogi dwujezdniowej. 
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5.11.4. Skrzyżowania i zbliżenia z rurociągami 
Przy skrzyżowaniu kabla z rurociągiem podziemnym należy układać kabel nad rurociągiem. Dopuszcza się układanie kabla pod rurociągiem, jeżeli górna tworząca 
rurociągu nie umożliwia ułożenia kabla na wymaganej głębokości przy zachowaniu odległości między kablem a rurociągiem.  

Skrzyżowania kabli ziemnych z gazociągiem istniejącym niskiego i średniego ciśnienia przy zachowaniu odległości nie mniejszej  niż 0,5 m nie wymaga 
zabezpieczeń, a przy odległości zawartej między 0,1 - 0,5 m, kabel należy chronić grubościenną rurą z PCW lub pustakiem kablowym. Końce rury powinny być 
uszczelnione i wyprowadzone na odległość co najmniej 2,0 m od krawędzi zewnętrznej gazociągu.  
Przy skrzyżowaniu z gazociągiem wysokiego ciśnienia kabel należy chronić rurą stalową. Końce rury powinny być uszczelnione i wyprowadzone na odległość co 
najmniej 10,0 m od krawędzi zewnętrznej gazociągu. Rury ochronne lub pustaki kablowe na kablu nie powinny łączyć się z pomieszczeniami budynków lub studni 
kablowych. 
Przy skrzyżowaniu kabla ułożonego w rurach z rurociągami wodnymi i produktów naftowych podane odległości w Zarządzeniu Ministra Łączności nr 85 z dnia 27 
września 1986 r. nie powinny być zmniejszane, a w przypadku rurociągów ciepłowniczych podane odległości mogą być zmniejszone do 0,2 m przy skrzyżowaniu i 
0,5 m przy zbliżeniu pod warunkiem zastosowania ochrony cieplnej i wytrzymałościowej mechanicznie (np. zestaw rur izolacyjnych wewnątrz rur stalowych) i w 
przypadku 
zbliżenia, zachowania warunków długości zbliżenia nie przekraczającego 100 m oraz spełnienia warunku dotyczącego dopuszczalnego wzrostu temperatury kabla 
wg 2.4.2. 
5.11.5. Skrzyżowania i zbliżenia z liniami kablowymi elektroenergetycznymi 

Skrzyżowania i zbliżenia linii telekomunikacyjnych z kablowymi liniami elektroenergetycznymi powinny być wykonane wg wymagań PN-76/E-05125. 
5.11.6. Skrzyżowania i zbliżenia z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi i stacjami transformatorowymi  
Skrzyżowania i zbliżenia linii telekomunikacyjnych z liniami lub stacjami elektroenergetycznymi powinny być wykonane wg PN-E-05100-1 oraz na podstawie 
Wytycznych z Zarządzenia nr 13 Ministra Łączności z dnia 28 lutego 1986 r. 
Zaleca się, aby dopuszczalna odległość od podbudowy linii elektroenergetycznej wynosiła co najmniej: 
- 50 m - w przypadku linii elektroenergetycznej pracującej w układzie z bezpośrednio uziemionym punktem gwiazdowym,  
- 5 m - w przypadku linii elektroenergetycznej pracującej w układzie z izolowanym punktem gwiazdowym lub linii skompensowanej, 
- 0,8 m - w przypadku linii elektroenergetycznej pracującej w układzie z izolowanym punktem gwiazdowym lub linii skompensowanej, lecz z konstrukcjami 
wsporczymi drewnianymi nieuziemionymi oraz linii o napięciu do 1 kV niezależnie od rodzaju konstrukcji wsporczych. 
5.12. Ochrona linii kablowych 
5.12.1. Ochrona izolacji kabla 

Podczas przechowywania, układania i montażu końce kabli należy zabezpieczać przed przenikaniem wody i wilgoci do ośrodków kab li. Ponadto odcinki instalacyjne 
kabli o liczbie czwórek większej lub równej 50 powinny być utrzymywane pod kontrolą sprężonego powietrza.  
5.12.2. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi 

W miejscach, w których w zwykłych warunkach użytkowania przewiduje się występowanie zagrożeń mechanicznych mogących spowodować uszkodzenie kabla, 
należy go układać w kanalizacji kablowej, rurach lub kanałach. 
Dopuszcza się zabezpieczenie kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi przez stosowanie przykryw kablowych lub cegieł.  
W szczególności należy chronić kable: 
- ułożone w ziemi pod drogami, torami i nasypami, 
- zainstalowane na wysokości nie przekraczającej 2 m od podłoża w miejscach dostępnych dla osób nie należących do obsługi sieci  telekomunikacyjnej, 
- ułożone na mostach, a szczególnie w miejscach przejść z konstrukcji stalowej na filary, przyczółki mostowe lub do ziemi,  
- w miejscach wyjścia z rur lub bloków kanalizacyjnych kable należy tak ułożyć i zabezpieczyć, aby nie były narażone na uszkodzenia. 
Kable układane w ziemi powinny być zabezpieczone przed uszkodzenia mechanicznymi przez zastosowanie taśmy ostrzegawczej w następujących przypadkach:  
- na terenach zabudowanych w granicach administracyjnych miast, osiedli i wsi, 
- na terenach stacji kolejowych, ograniczonych semaforami, 
- na terenach trwale ogrodzonych, 
- po obu stronach złączy, skrzyń pupinizacyjnych i uzupełniających na długości po 1 m od złącza lub skrzyni, a także nad złączem i skrzynią, 
- w innych miejscach na trasie, gdzie spodziewane jest prowadzenie robót ziemnych np. w związku z przebudową dróg, 
- w pobliżu słupów linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, jeżeli odległość kabla od słupów jest mniejsza niż 2 m.  
Taśma ostrzegawcza powinna być ułożona na połowie głębokości ułożenia kabla.  
Jako zabezpieczenie kabli ziemnych przed uszkodzeniami mechanicznymi dopuszcza się stosowanie przykryw ceramicznych lub innych nie gorszych.  
5.12.3. Zabezpieczenie kabli i urządzeń telekomunikacyjnych przed wyładowaniami 
atmosferycznymi i obcymi napięciami 
Kable telekomunikacyjne wyprowadzone na słupy należy zabezpieczyć wg BN-72/8984-22 w 
skrzynkach kablowych na słupach kablowych przez stosowanie zespołów zabezpieczających na 
wszystkich torach napowietrznych wprowadzonych do skrzynki. 
5.12.4. Ochrona telekomunikacyjnych linii kablowych przed szkodliwym oddziaływaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej.  
Telekomunikacyjne linie kablowe powinny być zabezpieczone przed szkodliwym oddziaływaniem linii i urządzeń elektroenergetycznych i elektrotrakcyjnych. W miarę 
możliwości kable telekomunikacyjne przy skrzyżowaniach i zbliżeniach powinny być ułożone poza zasięgiem szkodliwych oddziaływań linii elektroenergetycznych i 
urządzeń trakcji elektrycznej. 
5.13. Znakowanie i numeracja 
5.13.1. Wymagania ogólne 

Trwałą i wyraźną numerację należy umieszczać na szafkach kablowych, kablach, głowicach kablowych oraz puszkach i skrzynkach kablowych. Numerację należy 
wykonywać za pomocą szablonów według BN-73/3238-08 lub w inny sposób zapewniający trwałość i czytelność. Podane poniżej zasady znakowania i numeracji 
dotyczą telekomunikacyjnych sieci miejscowych użytku publicznego.  
5.13.2. Znakowanie kabli 
5.13.2.1. Miejsce znakowania 

Znakowanie kabli powinno być wykonane w komorach kablowych oraz we wszystkich studniach na trasie za pomocą opasek przywieszek identyfikacyjnych wg BN-
72/3233-13 oraz ZN-96/TP S.A.-022  z wyraźnie napisanymi numerami. Przy złączach odgałęźnych i rozdzielczych przywieszki identyfikacyjne należy nakładać 
również na każde odgałęzienie kabla. Kable powinny być również oznaczone w miejscach charakterystycznych, jak np.: przy skrzyżowaniach, wejściach do tuneli i 
rur. 
5.13.2.2. Znakowanie kabli magistralnych 
Kolejność numeracji kabli magistralnych rozpoczynana od 1 powinna odpowiadać ich układowi na przełącznicy głównej w centrali.  Podstawowym elementem 
numeracyjnym w kablach magistralnych jest 100 par, które powinny mieć swój kolejny numer, np. 5 - kabel magistralny 100-parowy (50x4). Kabel o liczbie kilku 
setek par oznacza się numerami pierwszej i ostatniej setki, oddzielonych kreską, np. 1-6 - kabel magistralny 600-parowy (300x4). 

Jeżeli pojemność kabla magistralnego jest mniejsza niż 100 par, poza numerem setki należy podać w nawiasie pierwsze i ostatnie numery eksploatacyjne par kabla 
na przełącznicy, oddzielone kreską, np.: 4/00-49/ kabel magistralny 50-parowy (25x4),  - 4/50-99/ kabel magistralny 50-parowy (25x4). 
W sieci wielocentralowej każda centrala powinna mieć oddzielną numerację kabli magistralnych rozpoczynaną od 1. Na początku oznaczenia kabla magistralnego 
należy umieszczać dodatkowo literowy symbol centrali, np.: 
- A 7-12 kabel magistralny 600-parowy (300x4) centrali A, 
- B 1-9 kabel magistralny 900-parowy (450x4) centrali B. 
5.13.2.3. Znakowanie kabli międzycentralowych 
Kable międzycentralowe należy znakować tak samo jak kable magistralne z tym, że przed kolejnym numerem kabla należy umieszczać literę P, np.: 
P 1-3 kabel międzycentralowy 300-parowy (150x4). 
Symbol P i kolejność numerów powinny być wspólne dla wszystkich kabli międzycentralowych w danej sieci miejskiej  i niezależnie od ich układu na przełącznicach 
głównych poszczególnych central. 
5.13.2.4. Znakowanie kabli rozdzielczych 
Podstawowym elementem numeracyjnym w kablach rozdzielczych jest 10 par. Oznaczenie kabla rozdzielczego 10-parowego powinno składać się z symbolu szafki, 
do której kabel jest wprowadzony, łamanego przez liczbę dwucyfrową, w której pierwsza cyfra oznacza numer głowicy 100-parowej w szafce, a druga cyfra kolejną 
łączówkę 10-parową głowicy, np.: 
- 1A/16 - kabel rozdzielczy 10 parowy (5x4). 
Kable rozdzielcze o liczbie par większej 10 powinny mieć oznaczenia złożone z symbolu szafki łamanego przez dwie liczby dwucyfrowe, oznaczające pierwszą i 
ostatnią dziesiątkę par w kablu, np.: 
- 1A/17-19 - kabel rozdzielczy 30-parowy (15x4). 
W w/w przykładach oznaczono: 
- 1A - numer szafki, 
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- 16 - głowica 100-parowa nr 1 w szafce i łączówka 10-parowa nr 6, 
- 17-19 - kolejne, numery łączówek od 7 do 9 zajętych przez kabel w głowicy nr 1.  
5.13.2.5. Znakowanie kabli międzyszafkowych 

Oznaczenia kabli międzyszafkowych powinny składać się z symboli obu szafek kablowych, do których jest wprowadzony kabel, oddzielonych kreską i łamanych 
przez liczbę par kabla, np. 
- 3B - 4A/100 kabel międzyszafkowy 100-parowy (50x4), 
- D1A - D2C/60 kabel międzyszafkowy 60-parowy (30x4). 
gdzie: 
3B, 4A, D2C - numery szafek kablowych, 
100 i 60 - liczby określające liczbę par kabla. 
5.13.2.6. Znakowanie kabli okręgowych (wewnątrzstrefowych) 

Należy wykonywać wg BN-89/8984-18. 
5.13.3. Znakowanie skrzynek, puszek i głowic kablowych 
powinno być takie same, jak kabli rozdzielczych, lecz przedstawione w formie ułamka, np.: 
1A 

----- 
16      
- skrzynka, puszka lub głowica 10x2gdzie: 
1A - numer szafki, 
1 - numer głowicy 100-parowej w szafce, 
6 - numer kolejny łączówki zajętej przez kabel 10-parowy w głowicy w szafce 1A 
Oznaczenie 16 odpowiada oznaczeniu kabla rozdzielczego 1A/16 wprowadzonego do danej skrzynki 
lub puszki kablowej. 
Puszki i głowice w układzie równoległym mają oznaczenia z dodatkową małą literą a lub b np.: 2B 2B  oraz  32a 32b  
Skrzynki kablowe 30x2 mają oznaczenia złożone z numerów pierwszej i ostatniej dziesiątki 
doprowadzonego do nich kabla, np.: 
  1A                                                                                        2B 
---------- przy kablu 20-parowym            lub                          ----------   przy kablu 30-parowym 
31 – 32                                                                                 33 - 35 
Trwałe i wyraźne oznaczenie w widocznym miejscu powinno mieć: 
- skrzynki kablowe - na środkowej przedniej ścianie skrzynki, 
- puszki kablowe - na zewnętrznej stronie pokrywy, 
- głowice kablowe we wnękach - u dołu powierzchni głowic oraz na zewnętrznej stronie drzwiczek.  
5.13.4. Znakowanie przebiegu kabla ziemnego 
W miejscach, w których brak jest stałych i trwałych obiektów mogących służyć do określania położenia kabla lub złącza, powinny być ustawione słupki 
oznaczeniowe według ZN-96/TP S.A.-026. Słupki oznaczeniowe powinny być ustawione na poboczu drogi lub zewnętrznej stronie rowu i usytuowane na wprost 
złączy lub w pobliżu kabla oraz powinny być zakopane na taką głębokość, aby nadziemna część słupka wynosiła:  
- 0,5 m - przy słupkach oznaczeniowych SO i oznaczeniowo-pomiarowych SOP, 
- 0,2 m - przy słupkach oznaczeniowych SOM i SOK. 
5.14. Wymagania elektryczne 
5.14.1. Rezystancja i pojemność skuteczna torów 
Rezystancja torów w telefonicznych sieciach miejscowych przy odłączonym wyposażeniu nie powinna przekraczać wartości podanych  w ZN-96/TP S.A.-029. 
Pojemność skuteczna torów w telefonicznych sieciach miejscowych powinna być zgodna z wymaganiami ww. normy. 
5.14.2. Rezystancja izolacji żył 

Rezystancja izolacji każdej żyły w linii kablowej (łącznie z zakończeniami) powinna być nie mniejsza od wartości określanej w  normie ZN-96/TP S.A.-029. 
5.14.3. Tłumienność łączy i zestawów łączy 
Powinna być zgodna z wymaganiami ZN-96/TP S.A.-028 i Krajowego Planu Transmisji KPT-86. Dopuszcza się ustalenie wartości tłumienności przy projektowaniu 
dla temperatury 20

o
C i częstotliwości 1000 Hz. 

5.14.4. Odstęp zbliżno- i zdalnoprzenikowy 
między dwoma dowolnymi torami linii przy częstotliwości mieszanej lub 1000 Hz nie powinien być mniejszy niż 65 dB.  
5.14.5. Pasmo częstotliwości skutecznie przenoszonych w torach pupinizowanych 

powinno być zawarte w granicach od 300 do 3400 Hz. 
5.14.6. Własności elektryczne 
torów w odcinkach regeneratorowych systemów cyfrowych 30-krotnych powinny spełniać wymagania ZN-96/TP S.A.-027. 
5.14.7. Rezystancja izolacji 

każdej z osłon metalowych powłok i pancerzy linii kablowych względem ziemi powinn  
5.14.8. Rezystancja uziemień powinna być nie większa niż: 

- 10ohm- dla protektorów w gruntach o rezystywności do 100 m, 

- 100ohm- dla szafki kablowej lub konstrukcji wsporczej głowic, a także dla uziemienia elementu nośnego linii nadziemnej; zaleca się obniżenie rezystancji 

uziemienia do 20 , gdy obszar szafkowy znajduje się w strefie szczególnych zakłóceń elektromagnetycznych.  
Rezystancja uziemień regeneratorowych powinna być zgodna z BN-76/9371-03; w przypadkach szczególnych dopuszcza się wartość rezystancji uziemień zgodną z 
podaną w Dokumentacji Projektowej. 
5.14.9. Tłumienność asymetrii torów 
w stosunku do ziemi, kabli wprowadzonych na teren stacji elektroenergetycznej lub podstacji trakcyjnej, nie powinna być mniejsza niż 60 dB. 
5.14.10. Rezystancja ekranu lub powłoki metalowej, 
chronionych osłoną termoplastyczną wytłaczaną, w zmontowanych odcinkach linii kablowych powinna być nie większa niż:  

- 25 /km dla kabli w sieci wewnątrzstrefowej, międzycentralowej i magistralnej, 

- 50 /km dla kabli w sieci rozdzielczej; rezystancja nie powinna wykazywać skokowych zmian.  
5.15. Demontaż linii kablowej 

Demontaż polega na: 
- odtworzeniu trasy przebiegu linii kablowej, 
- odkopaniu kabla, 
- wyjęciu kabla, 
- zasypaniu rowu kablowego, 
- uzupełnieniu niedoboru ziemi i piasku, 
- demontażu głowic i puszek kablowych, 
- wyrównaniu terenu. 
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”. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości 
wykonywanych robót. Wykonawca robot ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi zgodności dostarczonych 
materiałów i realizowanych robót z rysunkami oraz wymaganiami STWiORB, norm i przepisów. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić 
Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera.Wykonawca powiadamia 
pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera. Kontrola jakości 
robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności przedstawicieli użytkownika linii. Jakość robót musi uzyskać akceptację tych właściciela sieci. 
6.2. Oględziny trasy kabla 

Oględziny należy wykonać w celu stwierdzenia zgodności: 
- zastosowania właściwych typów kabli, 
- doboru właściwych średnic żył, 
- układania kabli do kanalizacji, 
- układanie kabli w ziemi, 
- wyprowadzenia kabli na słupy kablowe, 
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- układanie kabli i przewodów instalacyjnych, 
- wykonanie złącz, 
- zakończeń kabli w głowicach kablowych. 

Przy sprawdzeniu tras kablowych należy jednocześnie sprawdzić numerację elementów sieci. Ułożenie i montaż odcinków kabli ziemnych zaleca się sprawdzać w 
trakcie budowy tj. przed zasypaniem kabli. 
6.3. Sprawdzenie przez oględziny skrzyżowań i zbliżeń kabli ziemnych na zgodność: 

a) skrzyżowania z jezdniami ulic i dróg, 
b) skrzyżowania z rurociągami, 
c) skrzyżowania z kablami energetycznymi, 
d) zbliżenia z podbudową linii elektroenergetycznej, 
e) zbliżenia z innymi urządzeniami podziemnymi i obiektami. 
Sprawdzenia wymagań wg a) i e) zaleca się wykonywać w trakcie budowy. 
6.4. Sprawdzenie ochrony kabla ziemnego od uszkodzeń mechanicznych i od wyładowań atmosferycznych 
Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny. 
6.5. Wykonanie prób i badań elektrycznych: 

- próby kabli na przerwy i zwarcia należy sprawdzić miedzy żyłami w każdym kablu dla 2% żył, lecz nie mniej niż dla 1 pary, 
- pomiar oporu izolacji żył należy wykonywać dla 10% żył każdego kabla, 
- pomiar tłumienności skutecznej należy badać dla 2% czwórek w każdym kablu międzycentralowym i 5% czwórek w najdłuższym kablu magistralnym, 
- pomiar odstępu od przesłuchu zbliżnego i zdalnego: 
  między torami różnych czwórek kabli międzycentralowych i magistralnych po 2%, lecz nie mniej niż 6 pomiarów, 
  między torami w czwórkach kabli międzycentralowych i magistralnych po 10% liczby czwórek. 
6.6. Ocena wyników badań 
Przedstawioną do odbioru telefoniczną sieć kablową należy uznać za wykonaną zgodnie z wymaganiami normy, jeżeli badania podane wyżej dały wyniki pozytywne. 
Elementy linii, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną, powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. 
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: 
- 1m wciągnięcia kabla danego rodzaju 
- 1 złącze dla montażu złączy określonego typu 
- 1 złącze dla wyłączenia kabla ze złącza 
- 1odcinek pomiarowy kabla danego rodzaju 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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 robót obejmuje: 
- geodezyjne wytyczenie linii w terenie, 
- koszt materiałów, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykopanie i zasypanie wykopów pod linie kablowe, 
- montaż złączy określonego typu 
- wyłączenia kabla równoległego ze złącza 
- wykonanie pomiarów elektrycznych wstępnych i końcowych, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów określonych w STWiORB, 
- przeprowadzenie prób i konserwacja w okresie gwarancji, 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
- czyszczenie terenu z odpadków powstałych przy montażu i demontażu, 
- koszt czasowego zajęcia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy kabli, 
- koszt nadzoru Użytkownika sieci telekomunikacyjnej, 
- koszt niezbędnych nadzorów użytkowników terenu i obiektów krzyżowanych, 
- inne prace niezbędne do przebudowy linii kablowych. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-74/C-89205 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania.  
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego przeznaczenia.  
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
BN-74/3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe. 
PN-85/T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi o izolacji papierowej i powłoce ołowianej. Ogólne wymagania i badania. 
PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi o izolacji papierowej, o powłoce ołowianej, nieopancerzone i opancerzone. 
PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, wypełniane. 
Ogólne wymagania i badania. 
PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogólne wymagania i badan ia. 
PN-83/T-90332 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej, o powłoce stalowej, spawanej, falowanej, osłoną 
polietylenową lub polwinitową. 

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskie. Szablony do znakowania.  
BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe. 
PN/T-01001 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 
PN/T-01002 Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i określenia.  
PN/T-01003 Słownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i określenia.  
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 
BN-70/3233-09 Telekomunikacyjne linie kablowe. Mufy żeliwne. 
BN-72/8984-22 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urządzenia zabezpieczające. Ogólne wymagania.  
BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urządzenia ochrony odgromowej konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy. 
BN-76/8984-16 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyżowania z liniami kolejowymi. Ogólne wymagania.  
KPT-86 Krajowy Plan Transmisji. Ustalenia. Instytut Łączności 1986. 
Katalog SWW 1129. Kable telekomunikacyjne. WEMA.1991 
ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania. 
ZN-15/OPL.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. Wymagania i badania. 
ZN-15/OPL.-014. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania. 
ZN-15/OPL.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Ogólne wymagania techniczne.  
ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe. Linie kablowe abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania.  
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ZN-96/TP S.A.-030 Łączniki żył. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-031 Osłony złączowe. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-032 Łączówki i głowice kabli. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania.  
 
10.2. Inne dokumenty 

Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunków budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, kanałów, 
oraz w pobliżu lotnisk i w miejscowościach, a także ustalenie warunków, jakim te linie powinny odpowiadać (M.P. Nr 313 z 1992r.). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 414 z 1985 r.). 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.). 
Wytyczne o ochronie linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego. 
(Zarządzenie Ministra Łączności Nr 13 z dnia 28 lutego 1986 r.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i 
ich usytuowanie (Dz.U. nr 219 z 2005 r.) 
 

 
ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI KABLOWEJ ZIEMNEGO RURAMI DWUDZIELNYMI  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanychz przebudową kanalizacji telekomunikacyjnej objętych niniejszym kontraktem.  
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Roboty, których dotyczy STWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zabezpieczenia kanalizacji tt /kabla ziemnego/  
W zakres tych robót wchodzą: 
- wykonanie odkrycia kanalizacji tt /kabla ziemnego/  

- sprawdzenie stanu technicznego kabli po wykonaniu  odkrycia 
- ułożenie rur ochronnych dwudzielnych 
- zasypanie warstwą piasku 
- wykonanie ławy betonowej  

- ułożenie taśmy ostrzegawczej 
- zasypanie wykopu i jego zagęszczenie zgodnie z wymaganiami projektu drogowego 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00.  „Wymagania ogólne”. 
1.4.1. Kabel ziemny – odcinek linii telekomunikacyjnej ułożonej bezpośrednio w ziemi  
1.4.2. Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych 
1.4.3. Rura dwudzielna - rura grubościenna z tworzywa sztucznego  do wykonania zabezpieczenia kabla ziemnego lub  kanalizacji w miejscach skrzyżowań z 
innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego  
1.4.4. Słupek oznaczeniowy (SO) - słupek betonowy służący do oznaczania w terenie trasy linii telekomunikacyjnej i jej punktów charakterystycznych. 
1.4.5. Słupek oznaczeniowo - pomiarowy (SOP) - słupek betonowy służący do przyłączania przewodów systemu ochrony antykorozyjnej linii z kabli o powłokach 
metalowych lub przewodów dla lokalizacji trasy linii z kabli dielektrycznych i umożliwiający wykonanie odpowiednich pomiarów.  
1.4.6. Taśma ostrzegawcza - taśma zazwyczaj polietylenowa w kolorze żółtym z napisem UWAGA! KABEL ŚWIATŁODOWY lub UWAGA! KABEL 

TELEKOMUNIKACYJNY układana nad kablem lub rurociągiem kablowym w celu ostrzeżenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.  
1.4.7. Taśma ostrzegawczo – lokalizacyjna - taśma zazwyczaj polietylenowa w kolorze żółtym z napisem UWAGA! KABEL SWIATŁOWODOWY zawierająca 
czynnik lokalizacyjny np. taśmę stalowa, układana nad rurociągiem kablowym wykonana  zgodnie normą    ZN-96/TP S.A.-025. 
1.4.8. Pozostałe określenia wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz norm związanych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w DMU.00.00.00. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne".  
2.1. Rury dwudzielne 110  lub 160  typu A110PS i A160PS 

stosowane do zabezpieczenia kabli ziemnych i ciągów kanalizacyjnych powinny odpowiadać normie PN-74/C-89204 i  ZN-96/TP S.A.-018. 
2.2. Piasek 

Piasek powinien odpowiadać normie BN-87/6774-04. 
2.3. Składowanie materiałów na budowie 
Rury mogą być składowane na polu składowym w miejscach nie narażonych na działanie mechaniczne. Pozostałe materiały powinny być przechowywane w 
pomieszczeniach suchych i zadaszonych. 
2.16. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na budowę 
materiały sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Przeprowadzić oględziny materiałów dostarczonych na budowę. W razie 
stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości odnośnie jakości ich wykonania, przed wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera (dozór 
techniczny) robót. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
Wykonawca przystępujący do wykonania zabezpieczenia kanalizacji tt /kabla ziemnego/ zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót:  

- samochód skrzyniowy, 
- samochód samowyładowczy, 
- ubijak spalinowy, 
W zależności od warunków terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Sposób wykonania robót oraz sprzęt 
zaakceptuje Inżynier. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 4. Wykonawca jest obowiązany do stosowania takich środków 
transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i trwałych odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami 
BHP i ruchu drogowego. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót w terminie przewidzianym kontraktem zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera. W zależności od zakresu robót Wykonawca zastosuje następujące środki transportu: 
- samochód skrzyniowy, 
- samochód samowyładowczy, 
- samochód dostawczy, 
Przewożone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem się zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 
poszczególnych elementów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 5. Technologia przebudowy kanalizacji uzależniona jest od warunków 
technicznych wydanych przez jej użytkownika. 
Dla zachowania ciągłości pracy urządzeń telekomunikacyjnych, kolizyjne odcinki należy przebudować zachowując następującą kolejność robót:  

- odkopać kolidujący odcinek kanalizacji tt /kabla ziemnego/ 
- sprawdzić stan techniczny kabli po wykonaniu  odkrycia 
- zabezpieczyć istniejące kable rurami dwudzielnymi typu AROT wraz ich uszczelnieniem przy zachowaniu ciągłości pracy kabli 
- obsypać piaskiem i wykonać ławę betonową nad rurami jako zabezpieczenie szczególne  
- ułożyć taśmę ostrzegawczą  
- wykonać zasypanie i zagęszczenie wykopu zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie drogowym. 
5.2. Trasowanie 
Podstawę wytyczenia trasy kanalizacji stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie trasy powinno być dokonane przez odpowiednie służby geodezyjne 
lub specjalną służbę przedsiębiorstwa wykonującego kanalizację. Należy sprawdzić zgodność trasy z rozwiązaniem przyjętym w Dokumentacji Projektowej, 
sprawdzając, czy w terenie nie nastąpiły zmiany mogące wpłynąć na konieczność zmian w Dokumentacji Projektowej.  
5.3. Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości ruchu 
Przy wykonywaniu skrzyżowania bez wstrzymania ruchu metodą otwartego wykopu należy najpierw wykonać wykop i ułożyć rury na połowie drogi tak, aby ruch 

kołowy mógł się odbywać bez przeszkód. Prace na drugiej połowie jezdni można rozpocząć dopiero po zasypaniu wykopu i prowizorycznym zabrukowaniu połowy 
jezdni lub ułożeniu odpowiedniego pomostu z drewnianych bali nad wykopem z barierą z desek od strony wykopu. Wykop powinien być ze wszystkich stron 
zabezpieczony zastawami i tarczami ostrzegawczymi, a w nocy lampami ostrzegawczymi. 
5.4 Zabezpieczenie ławą betonową 

Jeśli grubość przykrycia kabla w rurze jest mniejsza od 0,7 m,  to kabel w rurze ochronnej należy zabezpieczyć dodatkowo ławą betonową. 
5.5. Skrzyżowania i zbliżenia z urządzeniami podziemnymi 
Przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdować się nad tymi urządzeniami.  
Inne rozwiązanie dopuszcza się tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji przy krzyżowaniu górą byłoby mniejsze od wymaganego w p.5.4. 
niniejszej ST, a przebudowa urządzeń obcych jest niemożliwa lub zbyt kosztowna.  
Skrzyżowania kanalizacji z innymi urządzeniami podziemnymi powinny być wykonane prostopadle do tych urządzeń, z odchyłką 10

0
 w przypadku kanalizacji 

ściekowej i przewodów cieplnych, a 30
0
 dla pozostałych urządzeń. 

5.6. Skrzyżowania i zbliżenia z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi i stacjami transformatorowymi 

Skrzyżowania i zbliżenia powinny być wykonane wg PN-E-05100-1 oraz zgodnie z "Wytycznymi o ochronie linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym 
oddziaływaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego" wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 13 Min. Łączności z dn. 28 lutego 1986 r. 
 
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. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości 
wykonywanych robót. Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi zgodności dostarczonych 
materiałów i realizowanych robot z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami STWiORB, norm i przepisów. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca 
powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej 
roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera. Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać 
się w obecności przedstawicieli właściciela urządzeń telekomunikacyjnych. Jakość robót musi uzyskać akceptację przedstawiciela właściciela.  
Kontroli jakości wykonania  zabezpieczenia kanalizacji tt /kabla ziemnego/ polega na: 
- sprawdzenie stanu technicznego kanalizacji /kabli/ po wykonaniu  odkrycia 
- sprawdzenie zgodności przebiegu kanalizacji/kabla/ z Dokumentacją Projektową,  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia rurami ochronnymi i ławy betonowej, 
- sprawdzenie prawidłowości obsypania piaskiem i ułożenia taśmy ostrzegawczej, 
- sprawdzenie prawidłowości zasypania wykopu i jego zagęszczenia 
6.2. Sprawdzenie stanu technicznego kabla 
Sprawdzenie stanu technicznego kabla polega na wykonaniu  jego oględzin  w wykopie po jego odkryciu.  
6.3. Sprawdzenie zgodności przebiegu kabla z Dokumentacją Projektową 
6.4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia rurami ochronnymi polega na 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia rurami ochronnymi polega na sprawdzeniu: 
- sposobu ułożenia, łączenia rur oraz ich uszczelnienia 
- wykonania skrzyżowań z jezdniami ulic i drogami, 
- wykonania skrzyżowań i zbliżeń z innymi urządzeniami podziemnymi. 
Powyższe badania powinny być wykonane przed zasypaniem wykopów. Badanie należy wykonać za pomocą taśmy mierniczej, oraz przez oględz iny. W 
szczególnych przypadkach sprawdzenie może być dokonane w czasie odbioru po wykonaniu próbnych wykopów na trasie.  
6.5. Sprawdzenie prawidłowości obsypania piaskiem i ułożenia taśmy ostrzegawczej 
Sprawdzenie prawidłowości obsypania piaskiem i ułożenia taśmy ostrzegawczej h polega na sprawdzeniu: 
- doboru materiału do obsypki, 
- wypełnienia wykopu materiałem, 
- głębokości ułożenia taśmy ostrzegawczej nad kable i ciągłości jej ułożenia,  
- wprowadzenia rur do studni. 
Sprawdzenie powinno być wykonane przez oględziny nieuzbrojonym okiem oraz za pomocą przymiaru liniowego.  
6.6. Sprawdzenie prawidłowości zasypania wykopu i jego zagęszczenia 

Należy sprawdzić: 
- rodzaj materiału stosowanego materiału do zasypania wykopu 
- wykonania oględziny miejsca wykopu 
- wykonania pomiarów współczynnika zagęszczenia w miejscach wskazanych przez Inżyniera zgodnie  wymaganiami z projektu drogowego 
6.7. Ocena wyników badań 
Przedstawiony do odbioru odcinek zabezpieczenia kanalizacji tt /kabla ziemnego/ należy uznać za wykonaną zgodnie z wymaganiami normy, jeżeli badania podane 
wyżej wypadły pozytywnie. Elementy kanalizacji, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemna, powinny być wymienione lub poprawione i 
ponownie zgłoszone do odbioru. 
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 m dla budowy odcinka zabezpieczenia kanalizacji /kabla/ rurami ochronnymi z tworzyw sztucznych 
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 Zamawiającego , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- geodezyjne wytyczenie linii w terenie 
- prace przygotowawcze 
- nadzór użytkownika linii 
- zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów 
- wykonanie odkrycia i zasypania  kabla 
- montaż rur ochronnych w wykopie 
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- zabezpieczenie końców rur  i uszczelnienie rur ochronnych 
- koszt nadzoru Użytkownika sieci telekomunikacyjnej, 
- koszt czasowego zajęcia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w STWiORB 
- uporządkowanie terenu robót 
- koszt niezbędnych nadzorów użytkowników terenu i obiektów skrzyżowany z siecią telekomunikacyjną, 
- inne prace niezbędne do wykonania przebudowy linii telekomunikacyjnej. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do zapraw i betonów. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw. 

BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw. 
BN-74/3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe. 
BN-67/3238-01 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szczotki. 
BN-72/3233-12 Prefabrykowana przykrywa żelbetowa. 
BN-76/3238-12 Sprawdziany do kanalizacji kablowej. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
BN-62/8841-03 Roboty zbrojarskie. 
PN-67/M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia. 
ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.  
ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania. 
ZN-15/OPL.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. Wymagania i badania. 
ZN-15/OPL.-014. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania. 
ZN-15/OPL.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-025 Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne). Wymagania i badania.  
PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
10.2. Inne dokumenty 
Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunków budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, kanałów, 
oraz w pobliżu lotnisk i w miejscowościach, a także ustalenie warunków, jakim te linie powinny odpowiadać (M.P. Nr 313 z 1992r.). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 414 z 1985 r.). 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.). 
Wytyczne o ochronie linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego. 
(Zarządzenie Ministra Łączności Nr 13 z dnia 28 lutego 1986 r.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i 
ich usytuowanie (Dz.U. nr 219 z 2005 r.) 
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